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ZAŁĄCZNIK NR 1 
DO REGULAMINU PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO 

Prowadzonego w trybie art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 
1964r. nr 16 poz. 93 ze zm.) 

 
na wykonanie i rozbudowę stoiska targowego Zachodniopomorskiego Szlaku 

Żeglarskiego oraz jego obsługę techniczną i merytoryczną podczas targów Wiatr i Woda 

2015 

 w ramach projektu pn. „Program Promocji Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. 
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania profesjonalnego stoiska targowego z 

wizualizacją 3D do akceptacji Zamawiającego. 

2. Rozbudowa stoiska targowego z wykorzystaniem udostępnionych przez Zamawiającego 

materiałów według zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów ( stoisko o 

powierzchni co najmniej 25m² ) 

3. Montaż instalacji elektrycznej i oświetlenia 

4. Dokumentacja fotograficzna stoiska wystawowego 

5. Przejęcie przez firmę odpowiedzialności za transport ( w tym montaż i demontaż stoiska) 

oraz przechowanie stoiska przez czas trwania umowy.  

6. Zaprojektowane stoisko targowe, o którym mowa powyżej musi zawierać : 

-logotypy Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego dostarczony przez 

Zamawiającego 

-logotypy unijne zgodne z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 dotyczącymi 

informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ, które są zamieszczone 

na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl w zakładce promocja/Logotypy i wytyczne, napis 

„Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”  

     

 

http://www.rpo.wzp.pl/
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   7.   Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dwuosobowej obsługi przez personel 

techniczny, który wykazuje się: 

-znajomością języka angielskiego i niemieckiego, w tym specyficznego słownictwa związanego z 

turystyką wodną; 

-znajomością portów i akwenów Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (znajomość portów 

i akwenów ZSŻ zostanie zweryfikowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy).  

-doświadczeniem w zakresie obsługi imprez targowych; 

-ubrany jednolicie, w sposób promujący Zachodniopomorski Szlak Żeglarski 

   8. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z kluczowymi organizatorami.  

 

 

Podstawowe zasady współpracy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą: 

W trakcie realizacji zadania wykonawca ma obowiązek na bieżąco współpracować z osobą 

wyznaczoną przez zamawiającego-Agatą Preś, agata@marinas.pl, 91 44 80 832 

 

Wszystkie przygotowywane przez wykonawcę materiały muszą być przekazywane do akceptacji 

zamawiającego, w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych poprawek.  
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