
 

  

 

   

Zał. nr 1 do umowy 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
usługa promocyjno-reklamowa na potrzeby Gali rozstrzygnięcia konkursu „Lubuski Włącznik – Lider 
Biznesu Społecznego”, która odbędzie się 24 września 2021 r. w Centrum Winiarstwa w Zaborze. 

 

 

1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona i dostarczy pakiety promocyjne dla 

uczestników uroczystej Gali rozstrzygnięcia szóstej edycji konkursu „Lubuski włącznik – Lider Biznesu 

Społecznego” oraz wykonanie projektu graficznego, wydruk i dostawa 3 tablic informacyjnych dot. 

laureatów konkursu.  

W skład pakietów wejdą: 

1) podziękowania za udział w uroczystości wraz z sadzonką winorośli 

 

 szerokość [cm]: ok.12, 

 wysokość [cm]: ok 10 

 zadruk: dwustronny kolor,  

 papier: kreda mat 250g,  

 bigowanie: 1 big, 

 uszlachetnienie: Folia Soft Touch dwustronnie,   

 personalizacja: personalizacja tekstowa,   

 projekt graficzny: tak, 

 wydruk, 

 dostawa: tak, 

 nakład:  1 x 100 szt. 

 sadzonka winorośli – wys. ok. 50 cm,  opakowana w doniczkę i worek jutowy.  

Przed wydrukiem podziękowań wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację zamawiającego  

w zakresie projektu graficznego.  

 

Wydrukowane podziękowanie i sadzonka winorośli będą stanowiły jedną całość. 

 

2) Piernik tradycyjny lubuski – certyfikowany produkt tradycyjny lukrowany 

 

 prostokąt 14x9 cm 

 logo i napis Lubuski Włącznik 

 pakowany oddzielnie w celofan 

 

Przedmiot zamówienia: podziękowania za udział w uroczystości wraz z sadzonką winorośli oraz 

pierniki zostaną dostarczone do miejsce wydarzenia tj. Centrum Winiarstwa w Zaborze w dniu 

23.09.2021 r. 

 



 

  

 

   

 

3) Wykonanie projektu graficznego, wydruk i dostawa 3 tablic informacyjnych dot. 

laureatów konkursu „Lubuski włącznik – Lider Biznesu Społecznego”, zawierających 

treść wskazaną przez Zamawiającego. Zamawiający 16 września br. poinformuje o treści jaka 

ma zostać umieszczona na tablicach. Projekt graficzny musi zostać wcześniej zaakceptowany 

przez Zamawiającego.  

 

Właściwości tablic:  

 płyta PCV spieniona; 

 grubość ok. 4-5 mm; 

 wymiary ok. 80x50 cm.  

 tablice powinny posiadać odpowiednie logotypy, które zostaną przekazane przez Zamawiającego; 

 wszelkie znaki i symbole powinny być spójne z certyfikowaną księgą znakiem konkursu „Lubuski 

Włącznik – Lider Biznesu Społecznego”. 

 

Tablice  zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra do dnia 23.09.2021 r.  

 


