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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

L.p. Nazwa  Opis Ilość/szt.  

Materiały promocyjne na potrzeby 
Działu Instrumentów Rynku Pracy przy PUP w Białymstoku 

TERMIN  – Materiały promocyjne, które należy dostarczyć do dnia 08.04.2016r. 
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Zaświadczenie o 
udziale w projekcie - 
projekt w ramach 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Podlaskiego na lata 
2014-2020 
„Rozwój – Praca – 
Odpowiedzialność” 
Oś priorytetowa II 
Przedsiębiorczość i 
aktywność 
zawodowa, 
Działanie 2.1 

Surowiec: papier kreda mat o gramaturze ok. 350 g/m2, 
zdobienie: nadruk offsetowy w pełnym kolorze, wymiary: 148 x 
210mm, druk jednostronny, wariant pełno kolorowy, zadruk 
(4+0), zaświadczenia wg projektu Wykonawcy, treść zostanie 
przekazana i ustalona przez Zamawiającego.  
Oznakowanie – wariant pełno kolorowy zawierający 
obowiązkowe oznaczenia:  

 znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego 
programu), 

 znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu), 
zgodnie z wymienionymi poniżej dokumentami (1) oraz z 
Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów 
polityki spójności (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 9 
lipca 2015 r.). W przypadku projektów współfinansowanych z 
programu regionalnego wariant również musi zawierać herb 
województwa lub oficjalne godło promocyjne województwa. 
Wzory  z właściwymi  oznaczeniami  dla  każdego  programu  
są  dostępne  na  stronach  internetowych programów.   
Przy  tworzeniu  grafik  należy  stosować  zasady  z Księgi  
identyfikacji  wizualnej  znaku  marki  Fundusze Europejskie i 
znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 
(październik 2015). 
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Plakaty – projekt w 
ramach 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Podlaskiego na lata 
2014-2020 
„Rozwój – Praca – 
Odpowiedzialność” 
Oś priorytetowa II 
Przedsiębiorczość i 
aktywność 
zawodowa, 

Format A3, papier kredowy 180g/m2, zadruk 4+0, 
jednostronny, pełno kolorowy, wg projektu graficznego 
Wykonawcy, treść zostanie przekazana i ustalona przez 
Zamawiającego.  
Plakat musi zawierać:  

 nazwę beneficjenta,  

 tytuł projektu,  

 cel projektu (opcjonalnie),  

 wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt,  

 zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo 
promocyjne województwa w przypadku projektów 
współfinansowanych z programu regionalnego. 

Oznakowanie – wariant pełno kolorowy zawierający 
obowiązkowe oznaczenia:  
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Działanie 2.1  znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego 
programu), 

 znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu), 
zgodnie z wymienionymi poniżej dokumentami (1) oraz z 
Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów 
polityki spójności (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 9 
lipca 2015 r.). W przypadku projektów współfinansowanych z 
programu regionalnego wariant również musi zawierać herb 
województwa lub oficjalne godło promocyjne województwa. 
Wzory  z właściwymi  oznaczeniami  dla  każdego  programu  
są  dostępne  na  stronach  internetowych programów.   
Przy  tworzeniu  grafik  należy  stosować  zasady  z Księgi  
identyfikacji  wizualnej  znaku  marki  Fundusze Europejskie i 
znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 
(październik 2015). 
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X-banery - projekt w 
ramach 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Podlaskiego na lata 
2014-2020 
„Rozwój – Praca – 
Odpowiedzialność” 
Oś priorytetowa II 
Przedsiębiorczość i 
aktywność 
zawodowa, 
Działanie 2.1 

Wymiary: szer.: ok. 120 cm, dł.: ok. 200 cm,  
konstrukcja o charakterystycznym kształcie litery „X”, z włókna 
węglowego; w zestawie torba transportowa, zadruk 4+0, 
jednostronny, pełno kolorowy; wg projektu graficznego 
Wykonawcy (z uwzględnieniem zdjęć osób), treść zostanie 
przekazana i ustalona przez Zamawiającego.  
Oznakowanie – wariant pełno kolorowy zawierający 
obowiązkowe oznaczenia:  

 znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego 
programu), 

 znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu). 
zgodnie z wymienionymi poniżej dokumentami (1) oraz z 
Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów 
polityki spójności (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 9 
lipca 2015 r.). W przypadku projektów współfinansowanych z 
programu regionalnego wariant również musi zawierać herb 
województwa lub oficjalne godło promocyjne województwa. 
Wzory  z właściwymi  oznaczeniami  dla  każdego  programu  
są  dostępne  na  stronach  internetowych programów.   
Przy  tworzeniu  grafik  należy  stosować  zasady  z Księgi  
identyfikacji  wizualnej  znaku  marki  Fundusze Europejskie i 
znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020*. 
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Dokumenty zawierające wymagania  związane  z  informacją  na  temat projektów na lata 
2014-2020 i ich promocją: 

 Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) nr  1303/2013  z  dnia  17  grudnia  2013  r. ustanawiające  
wspólne  przepisy  dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego, Europejskiego  Funduszu  
Społecznego,  Funduszu  Spójności,  Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  oraz  
Europejskiego Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz ustanawiające   przepisy   ogólne   dotyczące   Europejskiego   
Funduszu   Rozwoju   Regionalnego, Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spójności  i  Europejskiego  
Funduszu  Morskiego i Rybackiego  oraz  uchylające  rozporządzenie  Rady  (WE)  nr  1083/2006  – art.  115-117  oraz 
załącznik XII;   

 Rozporządzenie  Wykonawcze  Komisji  (UE)  NR  821/2014 z  dnia  28  lipca  2014  r.  ustanawiające zasady   
stosowania   rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   (UE)   nr   1303/2013 w zakresie szczegółowych 
uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi,   przekazywania   sprawozdań   z   
wdrażania   instrumentów   finansowych,   charakterystyki technicznej  działań  informacyjnych  i  komunikacyjnych  w 
odniesieniu  do  operacji  oraz  systemu rejestracji i przechowywania danych – art. 3-5 oraz załącznik II;   

 Rozporządzenie  Delegowane  Komisji  (UE)  nr  480/2014 z  dnia  3  marca  2014  r.  uzupełniające rozporządzenie  
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) nr  1303/2013  ustanawiające  wspólne przepisy  dotyczące  Europejskiego  
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu Społecznego,  Funduszu  Spójności,  Europejskiego  
Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów Wiejskich  oraz  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  
oraz  ustanawiające  przepisy ogólne   dotyczące   Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego,   Europejskiego   
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – art. 6 ust. 1 lit b;   

 Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) nr  1304/2013  z  dnia  17  grudnia  2013  r. w sprawie   
Europejskiego   Funduszu   Społecznego   i   uchylające   rozporządzenie   Rady   (WE) nr 1081/2006 – art. 20;   

 Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020;  
 Strategie  komunikacji  poszczególnych  programów  (dostępne  na  stronach  internetowych  tych programów);   
 Księga  identyfikacji  wizualnej  znaku  marki  Fundusze  Europejskie  i  znaków  programów  polityki spójności na lata 

2014-2020;   
 Wytyczne  w  zakresie  informacji  i  promocji  programów  operacyjnych  polityki  spójności  na  lata 2014-2020;   
 Wytyczne  w  zakresie  realizacji  zasady  równości  szans  i niedyskryminacji,  w  tym  dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 
 

Realizowany projekt „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność” jest projektem partnerskim – Liderem jest Powiatowy Urząd 
Pracy w Białymstoku, a Partnerem Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce. Wszystkie materiały promocyjne będą jednakowe 
dla obu parterów projektu. 
 
Zamawiający określa jednak następujący podział zamówienia, w odniesieniu do późniejszego rozliczenia finansowego 
(dwie odrębne Fa wystawione dla Lidera i Partnera): 
1. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku: 

 120 zaświadczeń (ad. 1), 

 120 plakatów (ad. 2), 

 2 x-banery (ad. 3); 
2. Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce: 

 120 zaświadczeń (ad. 1), 

 120 plakatów (ad. 2), 

 1 x-baner (ad. 3). 

 


