
       
Załącznik nr 2 zawierający opis przedmiotu zamówienia 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: 

Usługa polegająca na wykonaniu 2 tablic informacyjnych w ramach zadania w ramach promocji  

projektu „Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem 

SARS-CoV-2” spełniającego warunki przyznania dofinansowania w trybie określonym w art. 44 c ustawy 

o NCBR, w ramach naboru w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z 

rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”. 

 

Szczegółowy opis poszczególnych zadań i wymagań: 

- wykonanie 1 szt. jednostronnej tablicy informacyjnej o wymiarze 30 cm x 20 cm  wykonanej na 

białej płycie PCV o grubości 4 mm z nadrukiem bezpośrednim pełnobrawnym UV, zabezpieczonym 

przed działaniem czynników atmosferycznych,  

- wykonanie 1 szt. jednostronnej tablicy informacyjnej o wymiarze 120 cm x 80 cm wykonanej na 

białej płycie PCV o grubości 4 mm z nadrukiem bezpośrednim pełnobrawnym UV, zabezpieczonym 

przed działaniem czynników atmosferycznych, 

1. Opis techniczny tablic informacyjnych: 

a. Wymiary tablic:  30 cm (szerokość)  x 20 cm (wysokość) 

120 cm (szerokość) x 80 cm (wysokość). 

b. Nośnik tablicy – białej płycie PCV o grubości 4 mm z nadrukiem bezpośrednim pełnobrawnym UV – 

materiał musi być trwały, odporny na warunki atmosferyczne, estetyczny 

c. Przed wykonaniem tablic informacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z 

Zamawiającym projektu nadruku i uzyskania akceptacji Zamawiającego dla tego projektu. 

d. Tablice muszą spełniać obowiązujące wytyczne w zakresie informacji i promocji programów 

finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wytyczne dotyczące tablic 

informacyjno – promocyjnych znajdują się w dokumentach „Wytyczne w zakresie promocji projektów 

finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” oraz „Wytyczne KPRM w 

zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”. 

e. Projekt graficzny tablicy musi zawierać następujące elementy:  

- Logo NCBR (minimalny rozmiar podstawy logo 7 cm)  

- Logo SU w Krakowie 

- Nazwa programu i projektu - Nazwa beneficjenta  

- Wartość projektu: xxx  

- Wartość dofinansowania: xxx  



       
- Okres realizacji  

- Informacja o otrzymanym dofinansowaniu: Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu (nazwa). 

f. Na tablicy niedopuszczalne jest zamieszczenie logo Wykonawcy oraz jakichkolwiek innych 

elementów, które nie zostały wskazane w ww. zasadach 

g. Gwarancja jakości tablic min. 24 miesiące. Gwarancja jakości obejmuje trwałość wykonanych 

tablic, w tym w szczególności jakość (czytelność i wytrzymałość) nadruku. 

2. Termin realizacji zamówienia: 

Do 06 sierpnia 2021 r. 


