
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

Realizacja usługi przygotowania i dostarczenia materiałów edukacyjnych dla wolontariuszy 

Błękitnego Patrolu WWF, które wykorzystywane będą w trakcie akcji edukacyjnych na całym 

wybrzeżu w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr 

POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przygotowania i dostarczenia materiałów edukacyjnych 

dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, które wykorzystywane będą w trakcie akcji edukacyjnych 

na całym wybrzeżu w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr 

POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Część A: 

Dotyczy materiałów edukacyjnych, które wystawione będą na działanie promieni słonecznych, 

zmienne warunki atmosferyczne, częste dotykanie i czyszczenie. Materiały edukacyjne skierowane 

zostaną do rodzin z dziećmi oraz młodzieży, będą mieć charakter interaktywny – osoby edukowane 

będą mogły ich dotknąć, robić zdjęcia itd. 

Przygotowanie 6 zestawów materiałów edukacyjnych. W skład jednego zestawu wchodzą: 

1. Plansza edukacyjna, która użytkowana będzie w warunkach zewnętrznych w interakcji z 

uczestnikami akcji edukacyjnych: 

a. wykonana na spienionym PVC o grubości 8 mm; 

b. rozmiar formatu kartki A1 (59,4 cm x 84,1 cm); 

c. pokryta kolorowym nadrukiem CMYK; 

d. pokryta warstwą zabezpieczającą przed promieniowaniem UV i ścieraniem; 

e. do zestawu załączone dwie zalaminowane instrukcje obsługi w formacie A4 

(przygotowane wg wzoru i projektu zamawiającego); 

f. Nadruk na planszę dostarczony przez zamawiającego; 

g. Dołączona dopasowana sztaluga drewniana wykonana z drewna z certyfikatem FSC, 

pozwalających stabilne posadowienie planszy w trakcie wydarzeń edukacyjnych (np. 

na piasku). 

2. Ramka instagramowa z zestawem przyciętych grafik na patykach: 

a. Wykonane na spienionym PVC o grubości 8 mm;  

b. Wymiary zewnętrzne ramki 100x70 cm; szerokość ramki 7 cm; 

c. Nadruk na planszę (ramkę) i elementy zostanie dostarczony przez zamawiającego; 

d. Nadruk wykonany w kolorze CMYK; 

e. sześć przyciętych elementów w rozmiarach kartek A4 z patyczkiem do trzymania 

(czapka Błękitny Patrol WWF; czapka marynarska; sieweczka obrożna (gatunek 

ptaka); muszla; monokular; wąsy z brodą (jako jedna grafika); 

f. dwa przycięte elementy w rozmiarze kartki A3 (foka, morświn) bez patyczków do 

trzymania 

3. Tablica magnetyczna z nadrukowaną grafiką: 

a. Plansza o wymiarach 100 x 70 cm 



b. Zestaw magnesów kompatybilnych, których obrys mieści się na kartkach w formacie 

podanym w nawiasie. 

i. Foka szara dorosły osobnik (A5); 

ii. Foka szara – szczeniak (A5); 

iii. Sieweczka obrożna (A5); 

iv. Dwie grupy ludzi (A5); 

v. Wolontariusz Błękitnego Patrolu WWF (A5); 

vi. Symboliczna strzałka pokazująca odległość 20 metrów (A4); 

vii. Kosz ochronny dla sieweczki (A5); 

viii. Pies (A6) 

ix. Drobne śmieci (puszka A7, plastikowa butelka A6, sieć rybacka A6, papierosy 

A7, reklamówka A6). 

4. Dwa zestawy puzzli wielkoformatowych o wymiarach 100 x 70 cm podzielone na 40 

elementów o wymiarach ok (14x12,5 cm) z wypustkami do łączenia elementów. 

a. Wykonane z drewna z certyfikatem FSC; 

b. Z kolorowym nadrukiem CMYK pokrytym warstwą zabezpieczającą przed 

promieniowaniem UV i ścieraniem; 

c. Nadruk na puzzle dostarczony przez zamawiającego; 

d. Opakowanie na puzzle wykonane z materiału ekologicznego (bawełna organiczna, 

konopie itp.); 

Część B 

Dotyczy materiałów edukacyjnych, które będą rozdawane celem utrwalenia i poszerzenia 

zdobytych wiadomości 

 

Wykonanie materiałów edukacyjnych wykorzystywanych do promocji tematyki, którą zajmuje się 

Błękitny Patrol WWF: 

1. Przypinki okrągłe typu button: 

a. 5400 sztuk (po 1800 każdego rodzaju); 

b. Rozmiar: średnica 44 mm (+/- 1mm); 

c. Zapinane na agrafkę; 

d. Trzy rodzaje grafik z różnymi zwierzętami (sieweczka obrożna, foka szara, morświn).  

Grafika wielokolorowa dostarczona przez zamawiającego; 

2. Smycze z karabińczykiem z nadrukiem: 

a. 600 sztuk; 

b. Kolor smyczy: niebieski 

c. Szerokość smyczy 15mm; 

d. Nadruk wykonany obustronnie (kolor biały i czarny); 

3. Ulotka składana na 3: 

a. 1200 sztuk; 

b. Format a4; 

c. Wielokolorowy nadruk dwustronny; 

d. Grafika dostarczona przez zamawiającego; 

e. Wykonana na papierze z certyfikatem FSC; 

Informacje istotne do realizacji zamówienia: 



1. Grafiki zostaną dostarczone natychmiast po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy. 

2. Wykonanie i dostarczenie materiałów powinno nastąpić najpóźniej do 25 września 2020. 

3. Materiały edukacyjne zostaną wysłane do 6 lokalizacji na całym wybrzeżu. Miejsca wysyłki 

zostaną podane najpóźniej do 10 września 2020 roku. 

 



Przykłady grafik: 

- do części A, punkt 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- do części A, punkt 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



do części A punkt, 3:

 

 

 

 

 

 



- do części A, punkt 4 

 


