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DRG-2.433.21.2017 
Załącznik nr 4 do SIWZ  

 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

(SOPZ) 
Kompleksowa realizacja zadania pn. „Program kreacji i promocji budowy Marki Wielkopolski” 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: 

Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, 

Projekt pozakonkursowy „Gospodarna Wielkopolska” 

 
I Informacje ogólne 
 
Jednym z podstawowych warunków osiągnięcia sukcesu gospodarczego jest szerokie uczestnictwo 
w międzynarodowych procesach rynkowych. Kluczowa staje się umiejętność szybkiego 
dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych, elastyczność w podejmowaniu działań, 
innowacyjność oraz mobilność. Zdobywanie nowych rynków zbytu, w tym poza unijnych – jest 
podstawą do zapewnienia rozwoju gospodarczego wielkopolskich przedsiębiorców, a w konsekwencji 
całego regionu. Jednocześnie możliwość promocji inwestycji w Wielkopolsce poza granicami naszego 
kraju ma na celu zwiększenie szans na napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
do Wielkopolski. 
 
Istotną rolę w procesie internacjonalizacji regionalnej gospodarki odgrywa kompleksowe zarządzanie 
promocją gospodarczą i inwestycyjną. Prowadzone działania mają mieć pozytywny wpływ 
na zwiększenie poziomu handlu oraz inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw. Przełoży się 
to na zwiększenie umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki, a w konsekwencji prowadzić będzie 
do podniesienia konkurencyjności wielkopolskich firm na rynku światowym.  
 
Regionalne dokumenty strategiczne, w które wpisuje się realizacja Szczegółowego Opisu Przedmiotu 
Zamówienia (dalej SOPZ), tj.: 

a) „Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020” 
https://www.umww.pl/strategia-rozwoju-wojewodztwa-wielkopolskiego-do-2020-roku-
wielkopolska-2020 

b) „Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2015-2020”; 
http://iw.org.pl/woi/  

c) „Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata 2010 -2020” 
https://www.umww.pl/Strategia-promocji-gospodarczej-wojewodztwa-wielkopolskiego-na-
lata-2010-2020 

podkreślają, jak duże znaczenie dla rozwoju Wielkopolski ma wzmacnianie szans przedsiębiorstw na 
rynku globalnym.  
 
Mając na uwadze konieczność skupienia się na najbardziej obiecujących branżach wielkopolskiej 
gospodarki, w ramach prowadzonych działań promocyjnych, główny nacisk położony jest na 
wzmocnienie potencjału gospodarczego województwa w strategicznych obszarach, zdefiniowanych  
w Regionalnej Strategii Innowacji jako inteligentne specjalizacje (IS). Szczegółowy opis obszarów 
znajduje się na stronie internetowej: www.iw.org.pl/woi.  
 
W celu realizacji powyższych założeń strategicznych realizowany jest przez Zamawiającego projekt 
pt.: „Gospodarna Wielkopolska” (dalej Projekt) współfinansowany ze środków Wielkopolskiego 

https://www.umww.pl/strategia-rozwoju-wojewodztwa-wielkopolskiego-do-2020-roku-wielkopolska-2020
https://www.umww.pl/strategia-rozwoju-wojewodztwa-wielkopolskiego-do-2020-roku-wielkopolska-2020
http://iw.org.pl/woi/
https://www.umww.pl/Strategia-promocji-gospodarczej-wojewodztwa-wielkopolskiego-na-lata-2010-2020
https://www.umww.pl/Strategia-promocji-gospodarczej-wojewodztwa-wielkopolskiego-na-lata-2010-2020
http://www.iw.org.pl/woi
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Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja 
gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu. 

Projekt „Gospodarna Wielkopolska” obejmuje następujące działania: 
a) promocję gospodarczą: udział w międzynarodowych imprezach gospodarczych (targi, fora 

gospodarcze itp.) promujących potencjał gospodarczy i inwestycyjny regionu na rynku 
krajowym i zagranicznych w celu wzmocnienia wizerunku Wielkopolski jako atrakcyjnego 
partnera; 

b) promocję inwestycyjną: połączenie promocji gospodarczej i inwestycyjnej ukazywać będzie 
silne strony i atuty regionu na arenie międzynarodowej. Obecność wielkopolskich 
przedsiębiorców na nowych rynkach pozwoli zdefiniować wizerunek Wielkopolski jako 
regionu o dużym potencjale ekonomicznym, przyjaznego inwestorom. Prezentacja  
innowacyjności i kreatywności mieszkańców Wielkopolski wzmocni wizerunek regionu jako 
miejsca, w którym istotne znaczenie dla inwestora ma nie tylko przygotowanie 
infrastruktury i zachęty inwestycyjne, lecz również jakość kadry i warunków życia; 

c) budowę Marki Wielkopolski gwarantującą spójność prowadzonych ww. działań 
promocyjnych, zwaną na potrzeby niniejszego dokumentu „Marką”.  

 
Celem realizacji niniejszego zamówienia jest wykreowanie silnej i rozpoznawalnej Marki gospodarczej 
regionu, która bazuje na tożsamości województwa oraz stworzenie narzędzi pozwalających 
na świadome zarządzanie wizerunkiem Marki poprzez działania promocyjne. 
 
Ideą budowy Marki jest stworzenie wyróżniającej region, spójnej, logicznej identyfikacji wizualnej 
oraz strategii komunikacji informacyjno–promocyjnej w kontekście potencjału gospodarczego 
województwa, służącej identyfikacji i promocji produktów, usług, wydarzeń, przedsiębiorców oraz 
mieszkańców, którzy kreują nowoczesny wizerunek regionu. Marka ma objąć wszelkie działania 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego na rzecz rozwoju gospodarczego regionu. 
 
Marka będzie gwarantowała spójność prowadzonych działań promocyjnych oraz będzie wzmacniać 
wizerunek regionu, jako miejsca o dużym potencjale gospodarczym, opierającym swoją przewagę 
konkurencyjną na mieszkańcach tradycyjnie gospodarnych, kreatywnych i otwartych na innowacje.  
 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zwanego w dalszej części „PU”, Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania następujących zadań: 

1) stworzenie systemu identyfikacji wizualnej Marki (PU I), w oparciu o załączony do oferty 
projekt logotypu; 

2) opracowanie systemu certyfikacji Marki (PU II); 
3) przygotowanie kampanii promocyjnej (PU III); 
4) przygotowanie projektów stoisk wystawienniczych (PU IV), w oparciu o załączony do oferty 

autorski projekt stoiska. 
UWAGA 
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć jeden autorski (wstępny) projekt logotypu Marki 
w formie znaku graficznego, tj. kolorowy wydruk logotypu, formatu A5 wraz z uzasadnieniem 
przedstawionej koncepcji. Projekt ten będzie podlegał ocenie w kryteriach oceny ofert.: „projekt 
logotypu Marki”. 
 
Ponadto do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć autorski (wstępny) projekt stoiska 
wystawienniczego o powierzchni 50 m², wykonany techniką komputerową, w postaci kolorowych 
wydruków, formatu co najmniej A4. Projekt ten będzie podlegał ocenie w kryteriach oceny ofert: 
„projekt stoiska wystawienniczego”. 
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Podstawowe wytyczne w zakresie przygotowania autorskiego (wstępnego) projektu logotypu Marki: 
 
Logotyp Marki (znak graficzny) ma podkreślać gospodarczy charakter regionu, w ramach którego 
powstają nowoczesne biznesy, w tym o zasięgu globalnym. 
Pożądane skojarzenia dla budowy wizerunku Marki to: przedsiębiorczość, nowoczesność, otwartość, 
dynamika, odwaga, gospodarność, biznes lokalny o zasięgu globalnym. Ponadto projekt musi odnosić 
się do potencjału gospodarczego regionu, być kojarzony z Województwem Wielkopolskim oraz 
wpisywać się w dokumenty strategiczne. 
 
Ponadto Logotyp Marki ma być: 

a) prosty i uniwersalny – logo będzie funkcjonowało przez dłuższy czas,  

b) funkcjonalny – łatwy do zastosowania na różnych formach promocji i reklamy, 

c) przejrzysty - wszystkie elementy logo powinny być czytelne zarówno na jasnym, jak i 
ciemnym tle oraz w małym i dużym formacie,  

d) charakterystyczny dla Zamawiającego  – ma jasno wskazywać, że jest to znak graficzny 
Województwa Wielkopolskiego, 

e) nowoczesny i lekki,  

f) czytelny dla odbiorców obcojęzycznych, 

g) niepowtarzalny - nie może nawiązywać do logo innych Województw.  

 

Grupa docelowa: Wielkopolanie, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, 
instytucje naukowe oraz inwestorzy i przedsiębiorcy z Wielkopolski i z zagranicy. 
 
Oczekiwany efekt: Wprowadzenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej dla działań związanych  
z budową Marki. 
 
Dodatkowe informacje: 

 Projekt logotypu oraz późniejszy system identyfikacji wizualnej powinien pozwalać na 
wszechstronne zastosowanie – zarówno w materiałach informacyjnych, promocyjnych, jak  
i biurowych.  

 Projekt logotypu oraz system identyfikacji powinien pozwalać na łatwą adaptację logotypu  
w różnych miejscach ekspozycji, tj. na targach gospodarczych, inwestycyjnych, czy wystawach . 

 
Załączony do oferty Logotyp będzie podlegał badaniom jakościowym, ilościowym oraz stosownym 
modyfikacjom, które uwzględniać będą wyniki przeprowadzonych badań marketingowych. 
 
Podstawowe wytyczne w zakresie przygotowania autorskiego (wstępnego) projektu stoiska 
wystawienniczego: 
 
Projekt stoiska wystawienniczego ma uwzględniać opracowany logotyp (załączony do oferty 
Wykonawcy). Charakter wystroju stoiska ma potwierdzać gospodarczy charakter naszego regionu -
Wielkopolski, w ramach którego powstają nowoczesne biznesy, w tym o zasięgu globalnym. 
Pożądane skojarzenia to: przedsiębiorczość, nowoczesność, otwartość, dynamika, odwaga, 
gospodarność, biznes lokalny o zasięgu globalnym.  
 
Cel przygotowywanego projektu stoiska: promocja Marki oraz potencjału gospodarczego podczas 
targów wielobranżowych.  



 
 

4 
 

 
Projekt stoiska musi uwzględniać następujące elementy: 

a) wielkość stoiska 50 m2,  
b) układ stoiska z trzech stron otwarty,  
c) możliwość udziału od 5 do 9 wystawców, 
d) możliwość ekspozycji nazwy każdego z wystawców, 
e) zapewnienie dla każdego z wystawców miejsca na ekspozycję swoich produktów i/lub 

materiałów reklamowych,  
f) zapewnienie miejsca do prowadzenia swobodnych rozmów biznesowych, 
g) zapewnienie miejsca na przechowywanie garderoby wierzchniej oraz materiałów 

reklamowych, 
h) uwzględnienie oddzielnego miejsca dla co najmniej dwóch przedstawicieli Województwa 

Wielkopolskiego w centralnej części stoiska, 
i) zapewnienie zaplecza kuchenno-magazynowego (ok. 3 m2) z dostępem do wody, 
j) projekt ma uwzględniać wkomponowane monitory plazmowe bezszwowe (bez widocznych 

łączeń między modułami) w formie 16:9 o powierzchni ok. 4m2; 
k) charakteryzowanie się otwartym, przestronnym, estetycznym, funkcjonalnym i oryginalnym 

wnętrzem w kontekście wyposażenia oraz oświetlenia,  
l) wyróżnik w postaci nowoczesnej zabudowy, innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz 

przejrzystej aranżacji, budujący pozytywny wizerunek Marki oraz przyjazny klimat 
prowadzenia rozmów biznesowych, 

m) dostosowanie do ogólnych warunków technicznych i organizacyjnych obowiązujących na 
większości targów, 

n) projekt stoiska ma uwzględniać oznakowanie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do SOPZ . 
 

Wykonawca przygotuje wizualizację graficzną widoku stoiska przynajmniej z trzech stron, 
tj.: z boku, z góry oraz z przodu, z czego przynajmniej jedną przy włączonym świetle.  
 

Załączony do oferty projekt stoiska, na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, będzie podlegał 
stosownym modyfikacjom, które uwzględniać będą wyniki przeprowadzonych badań 
marketingowych dla Marki i będzie stanowił podstawę stworzenia kolejnych wariantów stoisk,  
o których mowa w pkt. 4, ppkt.4.1 SOPZ. 
 
II Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia działań zgodnie z założeniami 

i terminami określonymi w SOPZ. 

 
1. PU I: System identyfikacji wizualnej Marki 

 
Celem tej części zamówienia jest opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Marki w oparciu 
o logotyp załączony do oferty. Złożony w ofercie projekt logotypu będzie podlegał badaniom 
marketingowym w celu opracowania ostatecznej wersji logotypu, na który składa się oprócz znaku 
graficznego, także hasło. 
 

PU I obejmuje następujące działania: 

 Przeprowadzenie badań marketingowych. 

 Opracowanie systemu identyfikacji Marki. 
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1.1 Przeprowadzenie badań marketingowych, na które składają się badania obecnego 
wizerunku Marki, badania jakościowe i ilościowe oraz prezentacja podsumowująca wyniki 
badań. 

 
1.1.1 Przeprowadzenie analiz i badań obecnego postrzegania wizerunku Marki w aspekcie 

gospodarczym z wykorzystaniem dostępnych dokumentów i informacji.  
 
Za obligatoryjne źródła Zamawiający uznaje: 

 dokumenty strategiczne Zamawiającego, o których mowa w części I Informacje ogólne 
niniejszego SOPZ z uwzględnieniem wyznaczonych w nich priorytetów w zakresie 
budowy Marki, 

 strona internetowa www.iw.org.pl,  

 materiał prezentujący dotychczasowe działania oraz badania w zakresie budowy Marki, 
który Wykonawca otrzyma po podpisaniu Umowy. 
 

Wyniki przeprowadzonych ww. analiz i badań zostaną przedstawione w formie raportu  
i posłużą dalszemu opracowywaniu systemu identyfikacji wizualnej Marki. 

 
1.1.2 Przeprowadzenie badań jakościowych, tj. 9 zogniskowanych wywiadów grupowych /FGI/, 

których celem jest analiza SWOT/TOWS Województwa Wielkopolskiego oraz określenie 
kluczowych elementów tożsamości Marki tj. logotypu, hasła, idei przewodniej, w tym 
sprawdzenie postrzegania logotypu przedstawionego w złożonej w ofercie. 

 
W szczególności zadania Wykonawcy obejmują:  

a) sformułowanie problemu badawczego przy współudziale Zamawiającego,  
b) przygotowanie briefów badawczych obejmujących metodologię badania, charakterystykę 

jakościową i ilościową badanych osób, scenariusz wywiadów oraz pozostałych elementów 
koniecznych do zrealizowania poniższych badań, 

c) realizację 5 badań typu FGI w 5 miastach Województwa Wielkopolskiego, tj. po jednym  
w Poznaniu, Pile, Lesznie, Kaliszu i Koninie dla minimum 8 uczestników w każdym spotkaniu 
(obywatele nie będący obcokrajowcami), w wieku 25 - 40 lat (50% kobiet i 50% mężczyzn)  
z wykształceniem średnim i/lub wyższym, 

d) realizację 2 badań typu FGI w minimum 2 wybranych województwach spośród czterech 
wskazanych przez Zamawiającego: dolnośląskie, pomorskie, małopolskie, łódzkie dla 
minimum 8 uczestników w każdym spotkaniu (obywatele nie będący obcokrajowcami), 
w wieku 25 - 40 lat (50% kobiet i 50% mężczyzn), z wykształceniem średnim lub wyższym, 
 

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert - „dodatkowe badanie FGI” 
za realizację dodatkowego (trzeciego) badania typu FGI, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 
w dodatkowym województwie spośród czterech wskazanych przez Zamawiającego. 
Zamawiający nie dopuszcza realizacji dwóch badań w jednym województwie. 

 
e) realizację 2 badań FGI dla obcokrajowców mieszkających/pracujących w Polsce, każde dla 

minimum 6 osobowej reprezentatywnej grupy mieszanej narodowości (max. 2 osoby jednej 
narodowości), jedno spotkanie na terenie Województwa Wielkopolskiego i jedno w jednym  
spośród czterech wskazanych województw (tj. dolnośląskie, pomorskie, małopolskie, 
łódzkie),  

f) zapewnienie doświadczonych moderatorów wywiadów; w tym moderatora komunikującego 
się z obcokrajowcami,  

http://www.iw.org.pl/
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g) zapewnienie możliwości udziału Zamawiającego w badaniach FGI, 
h) zapewnienie sali na czas przeprowadzenia wywiadów, zlokalizowanej w centrum miasta 

z dogodnym dojazdem komunikacją miejską, 
i) zapewnienia poczęstunku dla uczestników wywiadów: kawa, herbata, woda mineralna, 

kruche ciastka, 
j) transkrypcję wywiadów, 
k) opracowanie raportu końcowego z badania jakościowego, zawierającego: opis metodologii 

badania, charakterystykę grup badawczych i końcowe wnioski z analizą SWOT/TOWS 
Województwa Wielkopolskiego wraz z wytycznymi dla budowy Marki,  

l) dopracowanie całościowego logotypu zawierającego znak graficzny, hasło copy/claim  
w wersji językowej polskiej i angielskiej, w oparciu o wyniki badań jakościowych. 

 
1.1.3 Przeprowadzenie badań ilościowych, których celem będzie poznanie opinii środowisk 

na temat opracowanego logotypu oraz postrzegania wizerunku Marki Wielkopolski.  
 
Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie sprawdzających badań ilościowych 
na podstawie kwestionariusza ankiety internetowej. Badanie zostanie przeprowadzone 
po zatwierdzeniu przez Zamawiającego raportu z badań jakościowych.  
 
W szczególności do zadań Wykonawcy należy: 

 sformułowanie problemu badawczego przy współudziale Zamawiającego,  

 określenie metodologii badania, w tym charakterystyka jakościowa i ilościowa badanych osób 
oraz projekt kwestionariusza ankiety internetowej, 

 przeprowadzenie badania na reprezentatywnej grupie, min. 500 osób, 

 opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonych badań ilościowych zawierający opis 
metodologii badania, charakterystykę grup badawczych, końcowe wnioski oraz dalsze 
wskazówki dla budowy strategii Marki i logotypu. 

 
1.1.4 Przygotowanie prezentacji multimedialnej, na temat przeprowadzonych badań 

marketingowych wraz z wnioskami strategicznymi dla budowy Marki. 
 
Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie prezentacji multimedialnej w formacie .ppt na 
temat wniosków wynikających z badań obecnego wizerunku Marki, badań jakościowych  
i ilościowych oraz wytycznych dla budowy wizerunku Marki. 
Wytyczne strategiczne dla budowy Marki powinny zawierać ideę przewodnią Marki – big 
idea/core idea, kluczowe elementy jej tożsamości, a także wizję, misję, długookresowe cele 
strategiczne i bariery w ich realizacji. 
 

 
Rezultatem PUI w części 1.1 będą trzy opracowania zaakceptowane przez Zamawiającego  
tj.: „Raport dotyczący obecnego wizerunku Marki”, „Raport końcowy z badań jakościowych”, 
„Raport końcowy z badań ilościowych” oraz prezentacja multimedialna z podsumowująca badania 
marketingowych. 
Raporty z badań marketingowych mają być dostarczone w 2 zestawach i składać się z: 

a) wersji drukowanej, 
b) wersji elektronicznej na płytach CD lub DVD zapisanej w formatach doc., pdf. 
      przy czym dla wersji elektronicznej wszystkie obiekty źródłowe (w tym graficzne), które 

zostały wykonane w innych programach powinny być załączone w postaci plików źródłowych. 
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Prezentacja multimedialna ma być przekazana w wersji elektronicznej, w formacie ppt na płycie 
CD lub DVD. 

 
 

1.2 Stworzenie identyfikacji wizualnej dla Marki. 
 

W terminie 5 dni roboczych od zatwierdzenia opracowania pn.: „Raport końcowy z badań 
ilościowych”, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ostatecznej propozycji 
logotypu Marki.  
Zamawiający dokonuje akceptacji logotypu mając prawo do ewentualnych modyfikacji 
przedstawionej propozycji. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia poprawek zgodnie 
z sugestiami Zamawiającego, aż do uzyskania ostatecznej akceptacji. 
 
Zatwierdzony logotyp stanowić będzie podstawę do zaprojektowania kolejnych elementów 
PU I oraz przygotowania Księgi identyfikacji wizualnej. 

 
1.2.1 Księga identyfikacji wizualnej (CI). 
 
W terminie 10 dni roboczych od uzyskania akceptacji logotypu Wykonawca zobowiązany jest 
do przedłożenia identyfikacji wizualnej Marki w postaci Księgi identyfikacji wizualnej, 
zawierającej co najmniej wymienione poniżej elementy: 
 
a) Wprowadzenie, zawierające resume idei identyfikacji wizualnej; 
b) Logotyp w wersji językowej polskiej i angielskiej, zawierający: 

 znak graficzny, 

 znak graficzny wraz z wkomponowaną nazwą,   
c) Wersje minimalne znaku; 
d) Kolorystyka: 

 Wersje kolorystyczne,  

 Wersja monochromatyczna, 

 Prezentacje na szarych tłach, 

 Prezentacje na różnych tłach; 
e) Wersje logotypu:  

 znak na siatce modułowej, 

 grawer; 
f) Typografia; 
g) Konstrukcja logotypu; 
h) Pole ochronne; 
i) Przykłady błędnego użycia; 
j) Logotyp wśród innych znaków; 
k) Wersja rozszerzona znaku z hasłem dedykowanym dla Certyfikatu Marki Wielkopolski 

zgodnie z PU III; 
l) Precyzyjne zasady dotyczące współwystępowania i zasad wykorzystywania logotypu  

i herbu Województwa oraz logotypów dedykowanych dla projektu „Gospodarna 
Wielkopolska” zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do SOPZ; 

m) Projekt 8 ikon spójnych z logotypem Marki, prezentujących graficznie: 

 obszary Inteligentnych Specjalizacji województwa wielkopolskiego (IS) (1 ikona dla 
każdego z 6 obszarów IS, jednoznacznie wskazująca na obszar tematyczny IS) tj.: 
- Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, 
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- Przemysł jutra, 
- Wyspecjalizowane procesy logistyczne, 
- Rozwój oparty na ICT, 
- Wnętrza przyszłości, 
- Nowoczesne technologie medyczne, 

 targi inwestycyjne, 

 wystawę promującą Markę. 
n) Mockup strony WWW. 

 
1.2.2 Zaprojektowanie szablonów dla wybranych nośników identyfikacji wizualnej. 

 
Wykonawca zobowiązany jest także do szczegółowego zaprojektowania wybranych nośników 
identyfikacji wizualnej i form komunikacji wskazanych poniżej. Opracowanie obejmuje 
przygotowanie wizualizacji/layoutu każdego elementu oraz dokładnego opisu specyfikacji 
technicznej zawierającej: rysunek techniczny wraz z wymiarami i opisem wzorów kolorów 
oraz propozycję materiału dla produkcji, a także przygotowanie plików 
produkcyjnych/otwartych. Opracowanie ma być wykonane w sposób, które umożliwi 
wykonanie każdego elementu przez Zamawiającego na podstawie otrzymanej dokumentacji. 
 
Szczegółowy wykaz nośników: 
a) Druki: 

 Papier korespondencyjny, 

 Koperta DL, 

 Zaproszenie DL, 

 Teczka oficjalna tekturowa A4, 

 Naklejki sygnujące, 

 Certyfikat, 

 Plakat A3, 

 post-it, 

 Notatnik gładki; 
b) Elektroniczne: 

 Prezentacja multimedialna (szablon ppt), 

 Stopka listu e-mail, 

 Banner internetowy statyczny o stosunku bloków 4:1, 

 Szablon informacji prasowej; 
c) Materiały promocyjne: 

 Ulotka informacyjna (front i tył), 

 Folder informacyjny/album (template: okładka oraz wnętrze ze szczegółowymi 
wytycznymi do umieszczania tekstu oraz fotografii), 

 Opakowanie płyty CD/płyta CD,  

 Tasiemka materiałowa, 

 Długopis/ołówek, 

 Magnesy/piny, 

 Torba materiałowa; 
d) Nośniki reklamy zewnętrznej: 

 Kierunkowskaz (potykacz), 

 Tabliczka informacyjna eBOI (dane tekstowe dostarczy Zamawiający), 

 Roll-up, 
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 Tabliczka informacyjna zewnętrzna/wewnętrzna, 

 Citilight, 

 Ścianka informacyjna; 
e) Telewizja: 

 Plansza reklamy telewizyjnej promującej targi w każdym obszarze IS oraz 
wielobranżowe – tj. wykorzystujące dedykowane ikony; 

f) Reklama prasowa: 

 Szablon reklamy ze zdjęciem (pionowa i pozioma), rozmiar A6, 

 Szablon reklamy typograficznej (pionowa i pozioma), rozmiar A8; 
g) Propozycja gadżetu promocyjnego, nawiązującego do Województwa Wielkopolskiego  

i promocji Marki, przy zastosowaniu niepowtarzalnego wzornictwa. 
 

Zamawiający ma prawo do dokonania drobnych poprawek poszczególnych elementów 
nośników identyfikacji wizualnej. 
 
Rezultatem PU I w części 1.2 będzie „Księga identyfikacji wizualnej” wraz szablonami dla 
wybranych nośników identyfikacji wizualnej. Wykonawca przekaże ww. opracowania  
w 2 zestawach, składających się z: 
a) wersji drukowanej; 
b) wersji elektronicznej na płytach CD lub DVD zapisanej w formatach doc., pdf. 

przy czym dla wersji elektronicznej wszystkie obiekty źródłowe (w tym graficzne), które 
zostały wykonane w innych programach powinny być załączone w postaci plików źródłowych 
w wysokiej rozdzielczości w formatach .jpg, .ai, .cdr, .tiff lub innych oraz w plikach otwartych, 
umożliwiających późniejsze dodanie tekstu do materiałów promocyjnych (pliki produkcyjne i 
otwarte) z właściwym opisaniem. 

 
2.  PU II: Opracowanie systemu certyfikacji Marki  

 
Zadaniem wykonawcy w tej części PU jest opracowanie systemu certyfikacji Marki 
dla produktów pochodzących z Wielkopolski.  
System certyfikacji musi zostać opracowany w sposób pozwalający na samodzielną realizację 
działania przez Zamawiającego.  
 
Celem certyfikacji jest identyfikacja produktów wysokiej jakości, innowacyjnych, cechujących się 
wysokimi wskaźnikami internacjonalizacji pochodzących z Wielkopolski. Firma, która otrzyma 
certyfikat będzie miała możliwość prezentacji produktu w ramach międzynarodowych wystaw 
Marki. 
O nadanie Marki będą mogły starać się wyłącznie MŚP zarejestrowane w Wielkopolsce, 
posiadające wpis do KRS/CDEIG, wpisujące się pod kątem działalności w obszary IS.  
 
Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie kompleksowej procedury przyznawania prawa 
do korzystania ze znaku Marki. W szczególności Wykonawca opracuje: 
a) System Certyfikacji wraz z uzasadnieniem; 
b) Hasło promujące certyfikowany produkt, spójny z logotypem Marki; 
c) Regulamin certyfikacji; 
d) Formularz zgłoszeniowy oraz wykaz załączników; 
e) Wstępny harmonogram realizacji certyfikacji; 
f) Formularz oceny formalnej oraz merytorycznej; 
g) Szczegółowe wskaźniki oceny (klucz) wraz z ilością punktów i progami oceny. 
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Dodatkowo Wykonawca zaproponuje kategorię specjalną dla osoby/instytucji (np. uczelnie, 
instytuty naukowo-badawcze, JST, IOB, klastry), które w sposób znaczący przyczyniają się 
do rozwoju eksportu, internacjonalizacji przedsiębiorstw, powstania produktów unikatowych 
minimum w skali kraju lub w sposób wyróżniający się zabiegają o inwestorów i nowe inwestycje 
w regionie.   
 
Rezultatem PU II będzie opracowanie pn.: „System certyfikacji Marki”. Wykonawca przekaże 
opracowanie w formie dokumentu w 2 zestawach, składających się z: 
a) wersji drukowanej; 
b) wersji elektronicznej na płytach CD lub DVD zapisanej w formatach doc., pdf. 
przy czym dla wersji elektronicznej wszystkie obiekty źródłowe (w tym graficzne), które zostały 
wykonane w innych programach powinny być załączone w postaci plików źródłowych w wysokiej 
rozdzielczości w formatach .jpg, .ai, .cdr, .tiff lub innych oraz w plikach otwartych, 
umożliwiających późniejsze dodanie tekstu do materiałów promocyjnych (pliki produkcyjne  
i otwarte). 
 
 

3. PU III: Przygotowanie kampanii promocyjnej 
 
Celem kampanii „Promocja Gospodarcza Województwa Wielkopolskiego”, obejmującej kraj oraz 
zagranicę jest zbudowanie w wybranej grupie docelowej świadomości i przekonania, że: 

 inwestycje w regionie są stabilne oraz korzystne z punktu widzenia ekonomicznego, 

 produkty i usługi cechuje wysoka jakość i są konkurencyjne w sferze globalnej, 

 powyższe elementy pozwalają kreować wysoką jakość życia społeczeństwa. 
 

Uszczegółowione cele kampanii: 
a) podniesienie poziomu identyfikacji podmiotów gospodarczych i mieszkańców z Marką; 
b) budowanie świadomości i wizerunku Marki jako miejsca posiadającego atrybuty 

gospodarcze m. in. lokalizacja, sieć komunikacyjna, potencjał naukowo–badawczy, wysoko 
wykwalifikowana kadra zarządzającą, uczelnie wyższe, specjalizacje gospodarcze regionu; 

c) promocja Województwa jako miejsca, gdzie rozumie się potrzeby przedsiębiorców oraz 
inwestycji wzmacniających gospodarkę regionu; 

d) promocja Marki Wielkopolski na rynkach zagranicznych; 
e) promocja działań realizowanych w ramach Projektu „Gospodarna Wielkopolska”. 

 
Grupa docelowa: wielkopolscy i zagraniczni przedsiębiorcy, poszukujący nowych obszarów 
inwestycyjnych i lokalizacji biznesu w Wielkopolsce, zainteresowani zakupem produktów, usług 
lub ich eksportem.  

 
Kampania powinna charakteryzować się zrozumiałością przekazu, kreatywnością, oryginalnością 
strategii, dopasowaniem działań i narzędzi do grupy docelowej.  

 
Poszczególne zadania Wykonawcy w ramach PU III: 

a) Spoty reklamowe - realizacja 2 spotów reklamowych: 

 spot reklamowy informujący o Marce oraz o Certyfikacji, o której mowa w PU II, 

 spot reklamowy informujący o Marce oraz o naborze do udziału w  międzynarodowej 
imprezie gospodarczej w ramach Projektu „Gospodarna Wielkopolska”.  
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Spot ma być przygotowywany w taki sposób, aby można było modyfikować część 
dotyczącą nazwy targów oraz ikony dedykowanej wybranemu obszarowi IS, na które 
aktualnie trwa nabór. 

 
Specyfikacja spotów reklamowych: 

 Czas trwania: ok. 15 sekund,  

 Lektor w j. polskim. 
 
Zadania Wykonawcy obejmują m. in.: 

 Opracowanie scenariuszy spotu oraz przygotowanie storyboardów, 

 Przygotowanie teksu, 

 Reprodukcja, 

 Udźwiękowienie, 

 Montaż, 

 Filmowanie; 
 

b) Internet - produkcja banneru internetowego w j. angielskim zgodnie z CI, z wpisanym 
odnośnikiem do wybranej strony WWW Zamawiającego. 
 

c) Film promujący - przygotowanie koncepcji oraz produkcja filmu promującego Markę zgodnie 
z założeniami PU III.  
Celem filmu będzie pokazanie walorów gospodarczych regionu, kluczowych obszarów 
gospodarki województwa, obecnych w regionie przemysłów wysokiej szansy oraz potencjału 
dydaktycznego i badawczego uczelni.  
Film ma być elementem kampanii przedstawiającej region jako atrakcyjne i niepowtarzalne 
miejsce, umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej oraz inwestycje. Film musi 
zawierać materiał obrazujący kluczowe obszary gospodarki (obszary inteligentnych 
specjalizacji) Województwa oraz elementy spójne z ideą Markioraz tereny inwestycyjne. 
Zdjęcia do filmu zostaną zrealizowane w min. 6 różnych przedsiębiorstwach odpowiadających 
obszarom IS oraz na 1 terenie inwestycyjnym. Wszystkie materiały i obiekty do filmu 
realizowane będą na terenie Województwa Wielkopolskiego.  
Film ma zostać wykonany w technologii umożliwiającej jego publikację w TV i Internecie i 
podczas eventów (np. konferencje, wystawy, targi). Film ma oferować nowoczesny przekaz 
wsparty dynamicznym montażem i dopasowanym podkładem muzycznym. Przekazywane 
informacje powinny być wsparte nowoczesną ikonografiką (spójną z CI) oraz ikonografiką 
komputerową, mającą za zadanie ukazanie położenia regionu na mapie Europy i świata oraz 
potencjału rozwojowego, jakie z tego połączenia wynika. Wskazane powinny zostać 
najważniejsze korytarze drogowe z uwzględnieniem autostrady oraz międzynarodowy port 
lotniczy.  

 
Specyfikacja: 

 Czas trwania ok. 2 minuty 

 Film pozbawiony będzie lektora. Informacje powinny być umieszczone w formie 
napisów. Film ma zostać przygotowany w następujących wariantach językowych: 
polskim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim oraz chińskim. 

 Podkład muzyczny (możliwość wyboru z 2 propozycji) 

 Standard Full HD, rozdzielczość 1920x1080 
 

Zadania Wykonawcy obejmują m. in.: 
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 Opracowanie scenariusza filmu, 

 Wybór obiektów filmowych, przygotowanie teksu, 

 Realizacja materiału filmowego, 

 Oprawa graficzna, 

 Montaż i reprodukcja, 

 Udźwiękowienie. 
  

d) Bank fotografii - stworzenie banku fotografii na podstawie obiektów pojawiających się  
w filmie promocyjnym oraz prezentujących obszary IS dla Województwa Wielkopolskiego.  
 
Wykonawca przygotuje 100 artystycznych fotografii, które nie będą dokumentacją produkcji 
filmu promującego, a zdjęciami pozwalającymi na promocję regionu jako Marki. Zamawiający 
dopuszcza minimum 3 i maksymalnie 5 zdjęć jednego obiektu, wykonanych z istotnie różnej 
perspektywy. Wykonawca przekaże wyselekcjonowane fotografie po obróbce graficznej  
w rozdzielczości min. 300 dpi. Wykonawca zobowiązany jest także do przekazania zgody 
właścicieli obiektów na późniejsze wykorzystanie fotografii w celach promocyjnych.  
 

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert - „dodatkowe zdjęcia”, 
za dostarczenie, oprócz wymaganych 100 sztuk, dodatkowych 50 sztuk fotografii (minimum 3 
maksymalnie 5 zdjęć jednego obiektu wykonanych z istotnie różnej perspektywy) o rozdzielczości 
min. 300 dpi. 
 

e) Roll-up - produkcja 2 sztuk roll-upu zgodnie z CI wg. poniższej specyfikacji: 

 szerokość systemu 100 cm (+/- 5%), wysokość 200 cm (+/- 5%), 

 kolorowy wydruk na banerze w rozdzielczości do 1440 dpi, 

 kaseta rolująca, 

 aluminiowy składany maszt teleskopowy, 

 górna listwa zaciskowa, 

 szeroka kaseta bez nóżek, 

 boczne osłony z chromowanego plastiku, 

 torba transportowa. 
 
Rezultatem PU III będzie produkcja materiałów do realizacji kampanii promującej Markę  
pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Wielkopolskiego”. Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania Zamawiającemu: 

a) wyprodukowanych materiałów: 

 2 spotów reklamowych, nagranych w dwóch egzemplarzach na 2 płytach DVD, 

 banneru internetowego, nagranego w dwóch egzemplarzach na 2 płytach DVD, 

 1 filmu promującego, nagranego w dwóch egzemplarzach na 2 płytach DVD, 

 100 sztuk fotografii, nagranych w dwóch egzemplarzach na płytach DVD,  

 2 sztuk roll-upu, 
b) wersji elektronicznej dokumentacji (tj. obiektów źródłowych) na płytach DVD, w dwóch 

egzemplarzach, zawierającej przygotowywane materiały tj. storyboardy, scenariusz spotu 
promującego, tekst spotu promującego w odpowiednich formatach oraz załączone 2 spoty 
reklamowe i 1 film promujący w plikach produkcyjnych/otwartych.  

 
4. PU IV: Realizacja projektów stoisk wystawienniczych 

 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia (PUIV) Wykonawca jest zobowiązany do: 
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a) dostosowania autorskiego projektu stoiska wystawienniczego do wyników 
przeprowadzonych badań marketingowych, o których mowa w PU I oraz przygotowania 
różnych wariantów projektów stoisk, o których mowa w ppkt. 4.1 wraz z kompletną 
dokumentacją, pozwalającą na dalszą realizację przez Zamawiającego; 

 
b) zaprojektowania stoiska wystawienniczego wykorzystującego standardową zabudowę 

dostępną w miejscu wydarzenia targowego, o którym mowa w ppkt. 4.2 wraz z kompletną 
dokumentacją, pozwalającą na dalszą realizację przez Zamawiającego; 
 

c) wyprodukowanie i dostarczenie mobilnego rozwiązania wystawienniczego, pozwalającego na 
wypełnienie przestrzeni targowej przez Zamawiającego, o którym mowa w ppkt. 4.3  
w przypadku braku możliwości realizacji modelowego stoiska lub realizacji stoiska ze 
standardową zabudową.  

 
4.1 Projekt stoiska wystawienniczego.  

 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zadaniem Wykonawcy będzie dostosowanie 
autorskiego projektu stoiska wystawienniczego, dołączonego do oferty, do wyników 
przeprowadzonych badań marketingowych. 
Na bazie ostatecznego autorskiego projektu stoiska, zaakceptowanego przez Zamawiającego, 
Wykonawca przygotuje różne warianty projektów stoiska uwzględniające charakter wydarzeń,  
w których Zamawiający będzie uczestniczył, tj.:  

 targi inwestycyjne promujące Markę i tereny inwestycyjne,  

 targi gospodarcze w ramach 6 różnych obszarów IS:  
 Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów 
 Przemysł jutra, 
 Wyspecjalizowane procesy logistyczne, 
 Rozwój oparty na ICT, 
 Wnętrza przyszłości, 
 Nowoczesne technologie medyczne 

 wystawy promujące Markę i potencjał gospodarczy. 
 

W ramach poszczególnych projektów stoisk Wykonawca jest zobowiązany przedstawić opcję 
stoiska o powierzchni:  

o 50 m2 przeznaczonego dla od 5 do 9 wystawców/beneficjentów oraz 
o 100 m2 przeznaczonego dla od 10 do15 wystawców/beneficjentów. 

 
Przy projektowaniu różnych wariantów stoisk Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić następujące 
elementy: 

a) projekt stoiska powinien wykorzystywać CI oraz z ikony, o których mowa w PU I pkt. 1.2.1 m, 
w zależności od charakteru wydarzeń, w których Zamawiający będzie uczestniczył. 

a) kolorystyka powinna być dopasowana do identyfikacji wizualnej Marki, zgodnie z PU I.  
b) w przypadku wydarzeń o charakterze wystaw należy zapewnić również podesty, 
c) z uwagi na specyfikę targów w obszarze „Biosurowce i żywność dla świadomych 

konsumentów” projekt stoiska ma uwzględniać także zaplecze kuchenno-magazynowe  
(ok. 3 m2) z dostępem do wody oraz lodówki ekspozycyjne; 

d) w przypadku targów inwestycyjnych projekt stoiska ma uwzględniać tabliczkę promującą 
eBOI; 

e) wstępny kosztorys realizacji zaprojektowanego stoiska. 
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Wykonawca projektując stoisko zobowiązany jest do podania wszystkich szczegółowych 
wymiarów składających się na budowę stoiska. Wykonawca uwzględni możliwość wykonania 
stoiska przy użyciu materiałów dobrej jakości tj. drewna, tworzywa drewnopodobne, płyty 
kartonowo - gipsowe, płyty OSB, PVC, płyty MDF z połyskiem, pleksi, szkło, poliwęglan 
komórkowy, stal, blacha perforowana oraz wysokiej jakości wykładziny podłogowe, panele itp., 
przy czym muszą to być materiały ogólnie akceptowane przez organizatorów targów.  
W projekcie zabudowy stoiska nie dopuszcza się konstrukcji systemowych, konstrukcji na 
kratownicach i widocznych stelażach. Konstrukcja lekka (aluminiowa) musi być niewidoczna 
(zakryta). Ściany muszą być wykończone estetycznie, bez śladów łączeń. Elementy ścian 
mocowane w sposób bezpieczny dla otoczenia. Nie dopuszcza się mocowania elementów ścian 
na rzepy ani magnesy.   

 
Wykonawca przygotuje wizualizację graficzną widoku stoiska przynajmniej z trzech stron, 
tj.: z boku, z góry oraz z przodu, z czego przynajmniej jedną przy włączonym świetle do 
ostatecznej akceptacji Zamawiającego. Wizualizacja musi zawierać elementy dotyczące wymagań 
technicznych realizacji projektu stoiska. Zamawiający zastrzega sobie prawo do drobnych zmian 
w wizualizacji. 

 
4.2 Projekt stoiska wystawienniczego wykorzystującego standardową zabudowę targową.  
 

W ramach realizacji zamówienia zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie wzoru stoiska 
wystawienniczego wykorzystującego standardową zabudowę dostępną w miejscu wydarzenia 
targowego, dostosowanego do dwóch rozmiarów powierzchni użytkowej (50 m2 oraz 100 m2).  
Projekt stoiska w oparciu o standardową zabudowę powinien zawierać projekty grafik, zgodnych  
z CI, szczegółowy plan ich rozmieszczenia na stoisku wystawienniczym oraz specyfikację 
techniczną umożliwiającą samodzielną realizację przez Zamawiającego.  
 
Stoisko na bazie standardowej zabudowy będzie wykorzystywane podczas następujących 
wydarzeń, w których Zamawiający planuje udział: 

 targi gospodarcze odnoszące się do 6 różnych obszarów IS, o których mowa w pkt. I SOPZ:  
 Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów 
 Przemysł jutra, 
 Wyspecjalizowane procesy logistyczne, 
 Rozwój oparty na ICT, 
 Wnętrza przyszłości, 
 Nowoczesne technologie medyczne. 

 wystawa promująca Markę oraz potencjał gospodarczy podczas targów wielobranżowych. 
 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić opcję stoiska o powierzchni wystawienniczego 
wykorzystującego standardową zabudowę dostępną w miejscu wydarzenia targowego:  

o 50 m2 przeznaczonego dla od 5 do 9 wystawców/beneficjentów oraz 
o 100 m2 przeznaczonego dla od 10 do15 wystawców/beneficjentów. 

 
Projekt stoiska powinien być zgodny z następującymi wytycznymi: 
a) układ stoiska: 3 otwarte strony zabudowy, 
b) zapewnienie widoczności nazwy każdego z wystawców oraz miejsca na ekspozycję ich 

produktów i/lub własnych materiałów reklamowych, 
c) zapewnienie miejsca do prowadzenia swobodnych rozmów biznesowych, 
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d) zapewnienie miejsca na przechowywanie garderoby wierzchniej oraz materiałów 
reklamowych, 

e) uwzględnienie oddzielnego miejsca dla co najmniej dwóch przedstawicieli Województwa 
Wielkopolskiego w centralnej części stoiska, 

f) charakteryzowanie się otwartym, przestronnym, estetycznym, funkcjonalnym i oryginalnym 
wnętrzem w kontekście wyposażenia oraz oświetlenia,  

g) z uwagi na specyfikę targów w obszarze „Biosurowce i żywność dla świadomych 
konsumentów” projekt stoiska ma uwzględniać także zaplecze kuchenno-magazynowe  
(ok. 3 m2) z dostępem do wody oraz lodówki ekspozycyjne, 

h) projekt stoiska ma uwzględniać oznakowanie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do SOPZ, 
i) szacunkowy kosztorys realizacji zaprojektowanego stoiska w oparciu o imprezy krajowe,  
j) dopasowanie do ogólnych warunków technicznych i organizacyjnych obowiązujących na 

większości targów. 
 

Wykonawca przygotuje rzut graficzny stoiska z przynajmniej z trzech stron, tj.: z boku, z góry oraz 
z przodu, z umiejscowieniem grafiki (z uwzględnieniem różnych obszarów IS). Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w wizualizacji. 

 
4.3 Produkcja mobilnego stoiska wystawienniczego.  
 

Zadaniem Wykonawcy będzie zaproponowanie, produkcja i dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego mobilnego rozwiązania wystawienniczego, pozwalającego na wypełnienie 
przestrzeni targowej przez Zamawiającego w przypadku braku możliwości realizacji modelowego 
stoiska (ad 4.1) lub stoiska wykorzystującego standardową zabudowę (ad 4.2). 

 
Celem mobilnego stoiska wystawienniczego będzie wykorzystywanie go podczas wystawy 
promującej Markę oraz potencjał gospodarczy podczas targów wielobranżowych odnoszące się do 
6 różnych obszarów IS, o których mowa w pkt. I SOPZ. 
 
Stoisko mobilne będzie wykorzystywane na powierzchni ok. 10 m2.   

 
Mobilne rozwiązanie wystawiennicze powinno spełniać następujące wytyczne: 
a) możliwość zabrania stoiska przez Zamawiającego w podróż lotniczą, tj. zapewnienie 

odpowiedniego opakowania zabezpieczającego; 
b) estetyczne wykonanie produktu oraz mocowań; 
c) możliwość szybkiego i łatwego montażu/demontażu stoiska przez 1 osobę; 
d) bezinwazyjny montaż elementów wizualnych, tzn. mocowanie grafiki nie może wpływać na 

funkcjonowanie stelaży i pozostałych elementów stoiska; 
e) możliwość wielokrotnego użytku stoiska, w tym przygotowanej grafiki. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia min. 1 propozycji stoiska wystawienniczego do 
akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia poprawek zgodnie  
z sugestiami lub w przypadku braku akceptacji projektu przedłożenia kolejnej propozycji, aż do 
uzyskania ostatecznej akceptacji.  
 

Rezultatem PU IV będzie: 
a) autorski projekt stoiska wystawienniczego wraz z szacunkowym kosztorysem, dostosowany 

do 2-ch rozmiarów powierzchni użytkowej (50 m2 oraz 100 m2) oraz specyfiki danego 
wydarzenia, 
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b) projekt stoiska wystawienniczego wykorzystującego standardową zabudowę wraz  

z szacunkowym kosztorysem, dostosowany do 2-ch rozmiarów powierzchni użytkowej (50 m2 

oraz 100 m2) oraz specyfiki danego wydarzenia, 
 
Wykonawca przekaże ww. projekty w formie dokumentu w 2 zestawach, składających się z: 

 wersji drukowanej; 

 wersji elektronicznej na płytach CD lub DVD zapisanej w formatach doc., pdf. lub innych, 
obejmującej co najmniej siatkę rzutów (z przodu, z boku, z góry), wizualizację Stoiska z opcją 
włączonego i wyłączonego oświetlenia 

przy czym dla wersji elektronicznej wszystkie obiekty źródłowe (w tym graficzne), które zostały 
wykonane w innych programach powinny być załączone w postaci plików źródłowych w wysokiej 
rozdzielczości w formatach .jpg, .ai, .cdr, .tiff lub innych oraz w plikach otwartych, umożliwiających 
późniejsze dodanie tekstu do materiałów promocyjnych (pliki produkcyjne i otwarte). 

 
c) mobilne rozwiązanie wystawiennicze dostarczone do siedziby Zamawiającego.  

 
 

III Uwagi 
 
Wykonawca realizując poszczególne PU zobowiązany jest do współpracy w zakresie: 
a) wskazania jednej osoby do ogólnej koordynacji realizacji zadania, dyspozycyjnej telefonicznie 

(minimum telefon komórkowy), mailowo oraz osobiście; 
b) udziału w spotkaniach organizacyjnych w siedzibie Zamawiającego, podczas którego omówione 

zostaną szczegóły wykonania poszczególnych PU. Zamawiający zakłada minimum 3 spotkania,  
w tym pierwsze w ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu umowy; 

c) uzyskania akceptacji Zamawiającego na wszelkie elementy stanowiące realizację PU przed 
przystąpieniem do produkcji/wykonania. Akceptacja udzielana będzie na podstawie 
przedkładanych próbek, wzorów, 3 zdjęć, tekstu itp.; 

d) przekazania Zamawiającemu autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszystkich 
utworzonych w trakcie realizacji PU materiałów. Zamawiający będzie mógł z nich korzystać oraz 
przekształcać wybrane części. 

  

Projekty wytworzone w ramach wszystkich PU powinny zawierać oznakowanie w zgodne  
z wytycznymi „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  
w zakresie informacji i promocji” w języku angielskim/polskim, w tym:  
a) herb województwa (Załącznik nr 1 do SOPZ),  
b) logotypy: Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich z informacją o finansowaniu stoiska  

z projektu unijnego: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego” 
(Załącznik nr 2 do SOPZ). 
 
 

 

IV Słownik pojęć 
 
PU - przedmiot zamówienia/umowy  



 
 

17 
 

IS - Inteligentne specjalizacje województwa wielkopolskiego zdefiniowane w Regionalnej 
Strategii Innowacji jako. Szczegółowy opis obszarów znajduje się na stronie internetowej: 
www.iw.org.pl/woi.  

Projekt - projekt realizowany przez Zamawiającego pt.: „Gospodarna Wielkopolska”, który jest 
współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020,  Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 
1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu. 

FGI - wywiad grupowy zogniskowany (Focus group interview - FGI) prowadzony przez specjalnie 
przeszkolonego moderatora na podstawie scenariusza wywiadu. 

CI - reguły Systemu Identyfikacji Wizualnej (Corporate Identity) zawarte są w formie Księgi 
Identyfikacji Wizualnej. 

JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego 
IOB - Instytucje Otoczenia Biznesu 
Klastry - grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także 

instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, 
konkurujących i współpracujących ze sobą 

Marka - Marka Wielkopolski w kontekście potencjału gospodarczego województwa, służącej 
promocji produktów, usług, wydarzeń, przedsiębiorców oraz mieszkańców, którzy kreują 
nowoczesny wizerunek regionu. 

http://www.iw.org.pl/woi

