
 

 

 

 

     

 

 

 

  
Załącznik Nr 1 

do rozeznania cenowego z dnia 03 września 2012 roku 

 
 

Informacje dotyczące oznaczenia materiałów informacyjno–promocyjnych 
 

 

L.p. 
Rodzaj artykułu 
promocyjnego 

Opis 
Typ oznaczenia/ 

kolorystyka materiału 
Liczba 
sztuk 

Uwagi 
Termin 

realizacji 

1. 

Plakat formatu A2 
o Specjalistycznym 

Punkcie 
Konsultacyjnym 

papier kredowy, połysk, gramatura 135 g, 
nadruk jednostronny techniką druku offset 

rozszerzone/ 
pełny wymiar kolorów 

50 
do wykorzystania 

projekt zgodny  
z załączonym wzorem 

do 7 dni  
od zawarcia 

umowy 

2. 
Plakat formatu A1 

o seansach 
filmowych 

papier kredowy, połysk, gramatura 150 g, 
nadruk jednostronny techniką druku offset 

rozszerzone/ 
pełny wymiar kolorów 

50 
do wykorzystania 

projekt zgodny  
z załączonym wzorem 

do 10 dni  
od zawarcia 

umowy 

3. 

Ulotki formatu A5  
o Specjalistycznym 

Punkcie 
Konsultacyjnym 

papier kredowy, błyszczący, gramatura 
135 g, nadruk dwustronny techniką druku 

offset 

podstawowe/ 
pełny wymiar kolorów 

2000 
do wykorzystania 

projekt zgodny  
z załączonym wzorem 

do 7 dni  
od zawarcia 

umowy 

4. 
Ulotki formatu A5 

o seansach 
filmowych 

papier kredowy, błyszczący, gramatura  
135 g, nadruk dwustronny techniką druku 

offset 

podstawowe/ 
pełny wymiar kolorów 

2000 
do wykorzystania 

projekt zgodny  
z załączonym wzorem 

do 10 dni  
od zawarcia 

umowy 

5. 
Zaproszenia  

na konferencję dot. 
wychowania 

format A4 po rozłożeniu,  
łamane na 3 równe, poziome części, 
papier kredowy o gramaturze 350 g,  
folia mat dwustronnie, technika druku 

cyfrowego, personalizacja 

podstawowe/ 
pełny wymiar kolorów 

200 
cena powinna 

uwzględniać projekt  
i wykonanie 

do połowy 
października 

2012 r. 

6. 

Zaproszenia  
na konferencję dot. 

przemocy  
w rodzinie 

format A4 po rozłożeniu, łamane  
na 3 równe, poziome części,  

papier kredowy o gramaturze 350 g,  
folia mat dwustronnie, technika druku 

cyfrowego, personalizacja 

podstawowe/ 
pełny wymiar kolorów 

250 
cena powinna 

uwzględniać projekt  
i wykonanie 

do końca 
października  

2012 r. 

7. 
Długopis  

z logotypami 

Np. symbol art. V1501-32  
z katalogu „Voyager 2012” str. 21 

długopis aluminiowy w kolorze srebrnym 

minimalne/ 
z oznaczeniem 

monochromatycznym 
wygrawerowany 

laserowo 

320 - 
do połowy 

października 
2012 r. 

8. 
Etui  

na długopis  
z logotypami 

Np. symbol art. V1898-04  
z katalogu „Voyager 2012” str. 13 
wykonany techniką tampondruk,  

po uprzednim sprasowaniu powierzchni 
nadruku, 

etui w kolorze granatowym  
(rozmiar powinien być dostosowany  

do długości długopisu o którym mowa  
w poz. 7) 

minimalne/ 
oznaczenie 

monochromatyczne 
 

320 - 
do połowy 

października 
2012 r. 

9. 
Notes  

z logotypami 

format A5; okładka kartonowa –  
kreda 350 g, laminowana  

mat lub błysk, grafika okładki – kalendarz 
na 2012/2013 rok;  

wkładka – 100 kartek A5,  
papier offset 90 g;  

w nagłówku i stopce informacja  
o realizowanym projekcje,  

całość spięta na górze metalową sprężyną 

okładka notesu – 
rozszerzone, wkładka 
notesu – podstawowe/ 
pełny wymiar kolorów 

320 - 
do połowy 

października 
2012 r. 

 
 
Wszystkie nadruki na materiałach informacyjno–promocyjnych powinny być wykonane zgodnie z zasadami, wzorami oraz kolorystyką 
określonymi w „Wytycznych dotyczących oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z 4 lutego 2009 r. 
Powyższy dokument dostępny jest na stronie internetowej: http://www.efs.gov.pl/ZPFE/Documents/wytyczne_04_02.pdf 
 
 

Wymiary oznakowania materiałów informacyjno–promocyjnych powinny być dostosowane do wielkości artykułu promocyjnego. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.efs.gov.pl/ZPFE/Documents/wytyczne_04_02.pdf


 
Oznaczenia minimalne: 

 Logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
 Flaga Unii Europejskiej (z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej). 

 
 
Oznaczenia podstawowe: 

 Logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
 Flaga Unii Europejskiej (z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego); 
 Logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach; 
 Informacja o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Oznaczenia rozszerzone: 
 Logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
 Flaga Unii Europejskiej (z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego); 
 Logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach; 
 Informacja o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 
 Hasło: „Człowiek – najlepsza inwestycja”. 

 

Wzory materiałów informacyjno–promocyjnych: 
 

1. Plakat formatu A2 informujący o Specjalistycznym Punkcie Konsultacyjnym 
 

 
 

2. Plakat formatu A1 informujący o seansach filmowych 
 

 
 

 

 



 

3. Ulotka formatu A5 informująca o Specjalistycznym Punkcie Konsultacyjnym 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Ulotka formatu A5 informująca o seansach filmowych 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt pn.: „Stawiam na siebie!”   
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 


