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 Załącznik nr 1 

do regulaminu przetargu pisemnego otwartego 

prowadzonego w trybie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. 

U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) 

na wdrożenie programu „Bursztynowe kotwice”  - systemu certyfikacji portów i 

przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego  

w ramach projektu pn. „Program Promocji Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. 

 

Szczegóły zamówienia: 

 Przeprowadzenie audytu certyfikującego (stan na rok 2015) wskazanych przez 

Zamawiającego, 12-stu portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku 

Żeglarskiego. Audyt przeprowadzony zostanie na podstawie dostarczonych przez 

Zamawiającego formularzy i kryteriów.   

 Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia formularzy oceny 

dostarczonych przez Zamawiającego. 

 Po przeprowadzonym audycie Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia 

Zamawiającemu (w formie pisemnej) raportu zawierającego sprawozdanie z 

wizytowanych portów i przystani wraz z informacją o przyznanej ocenie. 

 Wykonanie co najmniej 15 zdjęć wysokiej jakości, każdego z certyfikowanych portów 

przedstawiających infrastrukturę portową, zaplecze i świadczone w nim usług. 

 Opracowanie identyfikacji graficznej dla systemu certyfikacji „Bursztynowe Kotwice”: 

 Zaprojektowanie logotypu certyfikacji „Bursztynowe Kotwice”: 

 Wykonawca przedstawi co najmniej 3 projekty. Zamawiający zastrzega 

możliwość wprowadzenia zmian w projektach przedstawionych przez 

Wykonawcę. 

 Logotyp zostanie dostarczony do Zamawiającego w rozszerzeniach: 

.jpg oraz .cdr.  

 Zaprojektowanie wizualizacji graficznej oznakowania przystani w postaci flagi, 

tablicy, naklejki: 

 Wykonawca przedstawi co najmniej 3 projekty. Zamawiający zastrzega 

możliwość wprowadzenia zmian w projektach przedstawionych przez 

Wykonawcę. 

 Projekty zostaną dostarczone do Zamawiającego w rozszerzeniach: 

.jpg oraz .cdr. 

 Projekty muszą zawierać logotypy, zgodne z wytycznymi Instytucji 

Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013, dotyczących informacji i 

promocji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 
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 Stworzenie i zredagowanie dedykowanej strony internetowej w języku polskim i 

niemieckim, dostosowanej w formie zakładki do portalu Zachodniopomorskiego 

Szlaku Żeglarskiego marinas.pl. 

 Wykonawca przedstawi projekt strony. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wprowadzenia zmian w projekcie dostarczonym przez Wykonawcę. 

 Strona internetowa musi zawierać logotypy, zgodne z wytycznymi Instytucji 

Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013, dotyczących informacji i promocji 

projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 

 Przygotowanie informacji prasowej na temat systemu certyfikacji oraz promocji 
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego: 

 Informacja prasowa zostania wysłana do co najmniej dwudziestu redakcji o 
tematyce żeglarskiej i turystycznej. 

 Treść informacji prasowej zostanie przedstawiona do akceptacji 
Zamawiającego, który zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian.  

 

Podstawowe zasady współpracy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą: 

Obowiązkiem Wykonawcy, przy realizacji ww. zadania, jest zapoznanie się i ścisłe 

stosowanie do Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013, 

dotyczących informacji i promocji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Informacje dostępne są na stronie: 

www.rpo.wzp.pl, w dziale promocja i informacja, zakładka: logotypy i wytyczne.   

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

wyznaczoną przez zamawiającego – Tomasz Matyśkiewicz biuro@marinas.pl, 91 44 80 832.  

Wszystkie przygotowywane przez wykonawcę materiały muszą być przekazywane do 

akceptacji zamawiającego, w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych 

poprawek.  

 

 

 

 

 


