Załącznik 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:
PROMOCJA

1.

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1.

Przedmiot zamówienia

1.2.

A.

Zaprojektowanie, przygotowanie i wydrukowanie broszury informacyjnej
„Rowerowe Piaseczno – bezpieczna podróż po drogach rowerowych”

B.

Wykonanie przedmiotów promocyjnych

C.

Wykonanie materiału filmowego

Zakres zamówienia
Wykonawca będzie zobowiązany do:
A. Broszura informacyjna kierowana do pieszych, rowerzystów i kierowców:
• wykonanie broszury informacyjno – promocyjnej pt „Rowerowe Piaseczno –
bezpieczna podróż po drogach rowerowych” dotyczącej sieci ścieżek
rowerowych w gminie Piaseczno oraz bezpieczeństwa podczas poruszania się
po nich na podstawie poniższego spisu treści:
I.
II.
III.
IV.
V.

•
•
•
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Wstęp
O projekcie
Sieć dróg rowerowych w Piasecznie
Powody dla których warto jeździć na rowerze
Mój rower – moje życie ( powinno omawiać zasady bezpiecznego
poruszania się na rowerze w tym m.in. uprawnienia do
kierowania rowerem, obowiązkowe i dodatkowe wyposażenie
roweru, zasady uczestnictwa w ruchu drogowym „w pigułce”,
oznakowanie tras rowerowych, wypunktowane najważniejsze
zasady bezpiecznego poruszania się na rowerze)
VI.
Pierwsza pomoc
wykonie pełnego projektu graficznego, wkomponowanie w publikację tekstów i
co najmniej 5 zdjęć wykonanych przez Wykonawcę,
złożenia publikacji,
zapisania publikacji w wersji elektronicznej, w formacie edytowalnego PDF, i
przekazanie wraz z prawami autorskimi Zamawiającemu.

•

•

założenia publikacji : katalog szyty, 214 x 257 mm pion, 4 + 20 strony, rodzaj
papieru: kreda mat (250g - okładka), (130g - wnętrze), 4/4 CMYK, 2 zszywki
płaskie
wydrukowania publikacji w nakładzie 200 sztuk

B. Przedmioty promocyjne
1) Szelki odblaskowe dla dorosłych – szerokość paska 400mm, pełna regulacja
długości na klamerki – 200 szt
2) Nakładka led na szprychy koła: 3 tryby świecenia: szybkie mruganie, wolne
mruganie, stale zapalona; wykonana z silikonu, zasilanie: bateria CR2032 3V,
długość: 13 cm, szerokość: 4 cm – 200 szt
3) Szelki odblaskowe dla dzieci: 100% poliester, kolor żółty, gramatura 120 g/m²,
dwa poziome taśmy odblaskowe, zakładana przez głowę; rozmiar - dzieci 5-13
lat - 300 szt
4) Zestaw serwisowy do roweru w etui: Scyzoryk z najpotrzebniejszymi kluczami :
min 6 imbusów w różnych rozmiarach wielowymiarowy klucz płaski (8, 10 i
15mm) + klucz do szprych 14GE, adapter do nasadek, 2 wkrętaki: krzyżakowy i
płaski, 3 nasadki (w rozmiarach: 8, 9, 10), Materiał: stal ocynkowana, Kolor:
srebrno-czarny, Waga ok 205 g, Wymiary ok 4,5 x 9 cm; Zestaw do naprawy kół
rowerowych w tym łatki do dętek, 1 tubka kleju do gumy, przyrząd do
szorstkowania, 2 łyżki do ściągania opony, wentylek - 100 szt
5) Przednia latarka rowerowa led : Kolor: Czarny, Materiał: ALUMINIUM, Moc:
10W, Rozmiar: ok 65*37*25mm, pojemność akumulatora min 1200 mAh,
ładowanie: Gniazdo USB, Dioda LED: 2x T6 LED, Efektywne oświetlenie: min 400
metrów, 6 Trybów świecenia, Natężenie światła min 1000lm, zestaw powinien
zawierać lampkę rowerową, uchwyt do lampki, oraz , kabel USB do ładowania –
100 szt
6) Wodoodporna sakwa rowerowa z miejscem na telefon : pasująca do wszystkich
modeli smartfonów do 7" - obsługa ekranu dotykowego, wycięcie na
podłączenie słuchawek, - 50 szt
7) Plecak rowerowy pojemność: 6 L, wymiary: min 40 x 30 x 10 cm, waga do 0,4
kg, materiał: 100% poliester ,elementy odblaskowe – 50 szt
8) Licznik rowerowy wraz z Lampką na rower lcd, 2w1 – Specyfikacja techniczna:
zasilanie: akumulator min. 1500mAh, czas pracy: min 5h, uniwersalny montaż
precyzyjnego czujnika magnetycznego, wodoszczelny port USB, wskaźnik
poziomu naładowania akumulatora ,ewentualnie funkcja klaksonu,
podświetlany ekran, Funkcje licznika: ODO - całkowity dystans, AVS - średnia
prędkość, DST - dystans odcinka, TM - czas przejazdu, MSX - maksymalna
prędkość , zestaw powinien zawierać lampkę rowerową, uchwyt do lampki, oraz
kabel USB do ładowania- 50 szt
9) Wodoodporna torba rowerowa pod siodełko wykonana z twardego tworzywa
PC, montowana do metalowych wsporników siodełka, pojemność: 1L) - 30 szt
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10) Przedni kosz rowerowy – montowany do kierownicy wykonany z poliestru,
Zamykany od góry, stelaż aluminiowy, sztywne dno, wodoszczelny, minimalne
wymiary 34 x 28 x 24cm - 40 szt
Wszystkie przedmioty reklamowe muszą posiadać umieszczone w sposób trwały załączone
logotypy, oraz jeżeli będzie taka możliwość również napis „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras
Rowerowych na terenie gminy Piaseczno”. W przypadku braku miejsca, po uzgodnieniu ze
Zleceniodawcą logotypy należy umieścić na opakowaniu zbiorczym danego przedmiotu
promocyjnego.

C. Materiał filmowy
Opracowanie scenariusza i realizacja 1 filmu promocyjnego (w rozdzielczości min Full HD )
o długości od 60 do 120 sekund, oraz przygotowanie zrealizowanego filmu do emisji w
Internecie, emisji podczas spotkań, konferencji, festiwali, przeglądów i innych tego typu
wydarzeń, prezentacji oraz dystrybucji bezpośredniej na płytach BD-R/USB, czy promocji
w mediach, w tym w mediach społecznościowych.
Materiał filmowy o charakterze reportażowym, informacyjno – promocyjnym, poświęcony
wybudowanym ścieżkom rowerowym w ramach projektu „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras
Rowerowych na terenie gminy Piaseczno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 4, Działanie 4.3 Redukcja emisji
zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów Rozwój
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa, oraz

bezpieczeństwie poruszania się na nich.
Elementy przewodnie: Zwrócenie uwagi odbiorców na sieć ścieżek rowerowych w gminie Piaseczno,
zrealizowanych w ramach projektu, jako na atrakcyjny model przemieszczania się rowerem zarówno
podczas spędzania wolnego czasu jak i środka transportu do pracy lub szkoły. Tło powinny stanowić
krajobrazy, ścieżki rowerowe z charakterystycznymi obiektami, aktywności, których można się tu
podejmować. Materiał filmowy powinien przedstawiać radosnych, cieszących się życiem i chwilą ludzi.
Film powinien być dynamiczny, ale nie może wprowadzać odczucia pędu/stresu związanego z tempem
życia codziennego.
Co najmniej 3 wywiady z osobami korzystającymi ze ścieżek i odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na
nich (np. Burmistrz, policjant, rodzice z dziećmi)

Materiał filmowy musi zostać oznaczony zgodnie z wytycznymi ujętymi w Podręcznik
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i
promocji. W materiale filmowym musi zostać umieszczona plansza ze znakiem Unii
Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich i logiem promocyjnym Marki Mazowsze
Ponadto materiał powinien zawierać logo Piaseczna
Przy realizacji materiałów filmowych wykonawca zobowiązany jest używać kompozycji
muzycznych. Używane utwory powinny być adekwatne do treści, jaką przedstawiają.
W materiałach filmowych mogą znajdować się także ujęcia z drona, które wzbogacą materiały
filmowy.
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Pozostałe wymagania względem materiału fimowego :
Wykonawca, ostatecznie zaakceptowane materiały
zamawiającemu w formie elektronicznej.

filmowe,

będzie

przekazywał

Dodatkowe zobowiązania wykonawcy
Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia na zamawiającego autorskich praw
majątkowych do wszystkich filmów, utworów i surowego, niepoddanego obróbce, materiału
zarejestrowanego przez kamerę filmową, w ramach i na rzecz niniejszego zamówienia wraz z
prawami zależnymi na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania gotowych materiałów filmowych (wraz z muzyką
oraz lektorem): wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
zapisu magnetycznego, cyfrowego oraz elektronicznego, w całości lub fragmentami;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiał filmowy (wraz z
muzyką oraz lektorem) utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału
albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania materiałów filmowych (wraz z muzyką oraz lektorem) w
sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału
filmowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, oraz publikowanie w internecie, w całości lub fragmentami.

4

