Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 1/2/2017/LGD/DLF
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Uwaga:
W celu przedstawienia oferty cenowej, uwzględniającej wszelkie koszty realizacji zlecenia, zgodnej z
poniższą specyfikacją, Oferenci proszeni są o dokładne zapoznanie się z ofertą Bałtowskiego Kompleksu
Turystycznego.
Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy przygotowania koncepcji i wykonania stoiska wystawoworeklamowego dla Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego, zgodnie z poniższą specyfikacją:
Przygotowanie koncepcji stoiska wystawienniczego (zabudowa stała) wraz z jego rozbudową (pod
imprezy plenerowe) oraz jego wykonanie:
1. Opracowanie niepowtarzalnej koncepcji stoiska: grafiką, kształtem i treścią nawiązującą do atrakcji
Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego
 Przygotowanie indywidualnego, jednolitego kompozycyjnie projektu graficznego na ścianki, ladę
i pozostałe elementy stałe stoiska – rozumianego jako przygotowanie aranżacji całego stoiska
zaprezentowanej w formie projektu graficznego.
2. Wykonanie zabudowy stoiska wraz z wyposażeniem: stoisko modułowe, łatwo składane
i rozkładane, dające możliwość zmiany aranżacji pod kątem tematyki targów, wystaw na których
Zamawiający będzie prezentować swoją ofertę. Stoisko modułowe o rozpiętości (z modułów) od 4m
x 4m tj. powierzchnia 16 m2 od 10m x 4m tj. 40 m2, pozwalające na zmianę aranżacji stoiska
w zależności od powierzchni. Dopuszcza się 10% tolerancji wymiarów przedmiotu zamówienia.
2.1. Ścianki w układzie modułowym stanowiące tło stoiska wystawienniczego.
a) Ścianki stanowiące tło stoiska wystawienniczego: 10 sztuk, każda o minimalnych wymiarach
szerokość – 1,0 m i wysokość 2,5 m. Ścianki muszą spełniać następujące kryteria:
 Modułowy charakter – możliwość montażu ścianek w różnych konfiguracjach - każdy
moduł powinien pozwalać na montaż dodatkowych modułów bez widocznych łączeń
od frontu;
 Niska masa – preferowany materiał: aluminium lub inny o zbliżonej masie;
 Ścianki zostaną w całości pokryte grafiką zaakceptowaną przez Zamawiającego;
 W konstrukcji ścianek należy uwzględnić zintegrowane lub dodatkowe elementy
umożliwiające ekspozycję podświetlanych od wewnątrz wydruków – grafik
prezentujących atrakcje Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego; elementy te zostaną
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zrealizowane przez Wykonawcę kompleksowo z uwzględnieniem źródeł światła LED
oraz instalacji elektrycznej;
Projekt oraz konstrukcja ścianek muszą umożliwiać dokonywanie zmian
eksponowanej grafiki (w zależności od tematyki danych targów lub wystaw, wraz
z przygotowaniem systemu montażu). Projekty graficzne do zadrukowania na
ściankach zostaną przygotowane i dostarczone przez Zamawiającego w wersji
elektronicznej.

b) Ścianki stanowiące zabudowę zaplecza o powierzchni min. 2 x 1 m i wysokości 2,5 m:
2 ścianki o wymiarach szerokość – 1,0 m i wysokość 2,5 m w tym jedna ze ścianek
z wbudowanymi drzwiami na zaplecze; ściana frontowa o wymiarach 2,0 x 2,0 m
i wysokości 2,5 m składająca się modułów zaprojektowanych przez Wykonawcę
i uwzględniająca system montażowy dla monitora 55 cali (monitor montowany od tyłu
ściany/ ekran zlicowany z frontem ściany/ wykluczony montaż naścienny) oraz
grawerowane podświetlane od tyłu światłem LED logo Bałtowskiego Kompleksu
Turystycznego. Zabudowa zaplecza musi spełniać dodatkowo następujące kryteria:
 Modułowy charakter – możliwość montażu ścianek w różnych konfiguracjach - każdy
moduł powinien pozwalać na montaż dodatkowych bez widocznych łączeń od frontu.;
 Niska masa – preferowany materiał: aluminium lub inny o zbliżonej masie;
 Ścianki zostaną w całości pokryte grafiką zaakceptowaną przez Zamawiającego;
 Projekt oraz konstrukcja ścianek muszą umożliwiać dokonywanie zmian
eksponowanej grafiki (w zależności od tematyki danych targów lub wystaw, wraz
z przygotowaniem systemu montażu). Projekty graficzne do zadrukowania na
ściankach zostaną przygotowane i dostarczone przez Zamawiającego w wersji
elektronicznej.
c) Ścinaki typu totem do zastosowania w rogach stoiska: 4 sztuki o wymiarach minimalnych:
wysokość 2,5 m, szerokość 49 cm, grubość 8 cm. Ścianki muszą spełniać następujące
kryteria:
 Niska masa - preferowany materiał: aluminium lub inny o zbliżonej masie;
 Nadruk dwustronny na ściankach logotypu / hasła promującego Bałtowski Kompleks
Turystyczny; Logotypy/ hasła w postaci projektu graficznego zostaną dostarczone
w wersji elektronicznej przez Zamawiającego.
 2 sztuki ścianek należy wykonać w formie umożliwiającej ich montaż do ścianek
modułowych stanowiących tło stoiska;
 2 sztuki ścianek należy wykonać w formie wolnostojącej.
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2.2.

d) ścianka ekspozycyjna w zabudowie wolnostojącej (typu gablota) umożliwiająca montaż
grafiki 2D lub 3D oraz prezentację eksponatów muzealnych:
 Ilość warstw: 2: przednia i tylna
 Warstwa tylna: wydruk na folii samoprzylepnej naklejony na mleczną płytę
wykonaną z pleksiglasu lub innego tworzywa prześwitującego (dającego się
podświetlić);
 Warstwa przednia: jedna warstwa z przodu oddzielona od tyłu dystansem 15-20
cm.
 Wymiary ścianki: 200 cm x 200 cm x 50 cm (głębokość)
 Moduły z nadrukiem - wymienny element kompozycji odpowiednio doświetlony:
 płyta tylna podświetlona od tyłu światłem LED umiejscowionym na stałe
w obudowie szafy (jej ramie)
 płyta przednia (2D lub 3D anaglif), oświetlona z przodu. Na płycie naklejona folia
transparentna z nadrukiem, blokowana białym podkładem
 oświetlenie wykonane w technologii LED (barwa biała lub neutralna żółta)
zainstalowane na stałe.
 Ścianka ekspozycyjna zaopatrzona w instalację elektryczną i kabel doprowadzający
prąd.
 Warstwa folii naklejona na mleczna płytę tylną i odpowiednio na transparentną płytę
przednią. Obydwie płyty wykonane z pleksiglasu lub innego tworzywa sztucznego.
Cały element przedni oddalony od tylnej grafiki 2D lub 3D stwarzając dodatkowe
wrażenie sztucznej paralaksy. W ten sposób oglądający powinien zobaczyć wzajemne
położenie obrazów względem siebie w innej perspektywie w zależności od tego czy
stanie z lewej czy z prawej strony ścianki.
 Po demontażu grafik 2D/ 3D gablotę można wykorzystywać w sposób tradycyjny do
prezentacji eksponatów muzealnych. Zakres realizacji obejmuje wykonanie
i dostarczenie półek dostosowanych do wymiarów gabloty, przystosowanych
do montażu i demontażu.
 Projekt graficzny nadruków 3D zostanie przygotowany i dostarczony przez
Zamawiającego.
 Gablota powinna składać się z elementów umożlwiających jej demontaż na czas
transportu.
Podłoga stoiska:
 Podłoga wykonana z wykładziny lub tworzywa sztucznego, z możliwością wielokrotnego
użytku, łatwe do czyszczenia; Przygotowana w dwóch kawałkach 4 x 4 m i 6 x 4 m.
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2.3.

Lada z półkami /trybunka + dwa stołki:
 Lada z półkami/ trybunka o wymiarach minimalnych wysokość: 100 cm, szerokość 150 cm,
głębokość: 45 cm; pokryta w całości grafiką zatwierdzoną przez Zamawiającego;
na frontowej części lady Wykonawca umieści grawerowane logo Bałtowskiego Kompleksu
Turystycznego podświetlone od tyłu wbudowanym źródłem światła LED wraz z zasilaniem;
wewnątrz lady umieszczone zostaną półki – lada zamykana na drzwiczki na zawiasach lub
przesuwne;
 Stołki typu hoker – 2 sztuki; hokery zostaną kolorystycznie i stylistycznie dopasowane
do kreacji stoiska zaproponowanej przez Wykonawcę; obicie: skóra / ekoskóra (kolor
czarny), na stelażu metalowym (kolor srebrny). Wysokość regulowana siedziska ok. 80-100
cm; Średnica siedziska ok. 34 cm, podstawka na oparcie nóg.
2.4. Stojaki na ulotki i katalogi – 2 szt. o wymiarach minimalnych wysokość: 1,1 m; szerokość:
0,3 m; głębokość: 0,25 m. Stojaki muszą spełniać następujące kryteria:
 Stojaki powinny nawiązywać swoją formą do atrakcji oferowanych przez Bałtowski Kompleks
Turystyczny;
 każdy stojak powinien posiadać minimum 6 kieszeni o wymiarach umożliwiających
prezentację materiałów w formacie A4-A6
 stojaki powinny być oznakowane za pomocą logotypu Bałtowskiego Kompleksu
Turystycznego i/lub hasła promującego. Projekt graficzny zostanie przygotowany w wersji
elektronicznej i dostarczony przez Zamawiającego.
2.5. Stoliki i krzesła do prowadzenia warsztatów plastycznych dla dzieci:
a) Stoliki: Wykonawca zaprojektuje stoliki na stoisko przeznaczone do prowadzenia zajęć
plastycznych (wysokość blatu: 70-75 cm). Stoliki muszą spełniać następujące kryteria:
 ilość: od 2 do 6 sztuk – suma powierzchni blatów wszystkich stolików nie może być
mniejsza niż 2,5 m2;
 stoliki powinny być zaprojektowane na zasadzie modułów umożliwiających różną
konfigurację blatów w zależności od dostępnej powierzchni stoiska oraz rodzaju
prowadzonych warsztatów;
 blat: drewniany/ płyta laminowana/ płyta pilśniowa/ sklejka, nogi: drewno/ metal/
tworzywo sztuczne; bez półek / szafek pod blatem.
b) Krzesełka: 12 sztuk, siedzisko bez oparcia, wysokość siedziska 40-45 cm; materiał wykonania:
drewno/ płyta pilśniowa/ sklejka/ tworzywo sztuczne/ metal. Krzesła różnokolorowe; min.
obciążenie/ wytrzymałość dla jednego krzesła: 50 kg
Stoliki i krzesła powinny być różnokolorowe dopasowane kolorystyką do kreacji stoiska.
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2.6.

Wyposażenie stoiska wystawienniczego w multimedia (zakup wraz z montażem) –
wykorzystanie w aranżacji stoiska multimediów i nowoczesnych technologii, obrazów 3D:
a) Telewizor:
 rozmiar matrycy minimum 55" 3D (najlepiej z polaryzacją pasywną ze względu na niski
koszt okularów) z możliwością podpięcia do notebooka, zaopatrzony w porty USB,
RGB i HDMI;
 osłona telewizora – jeden nadruk logotypu Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego na
foli o wymiarach ok. 80x40 cm;
 osłona do nadruku: materiał – plastik lub mleczna płyta z pleksiglasu.
b) Notebook z matrycą powyżej min. 15,6", z systemem operacyjnym Windows 10.
 procesor: min. Intel i5
 dysk HDD min. SSD 240GB
 ilość banków pamięci min. 2, min. 4GB RAM DDR3 1600MHz
 chipset z rodziny H81 lub lepszy
 grafika zintegrowana min. Intel HD Graphics 4400 lub lepsza
 ekran 19 - 21"cali, rozdzielczość min 1600x900
 karta sieciowa 1Gbit
 wbudowane WiFi IEEE 802.11a/b/g/n
 porty usb, min 4x2.0 i 2x3.0
 zintegrowane głośniki , czytnik kart pamięci, bluetooth, kamera
 wejścia dodatkowe audio-video: 1x display port
 zasilacz: nie więcej niż 180 W
 klawiatura i mysz producenta komputera
 gwarancja producenta min. 12-m-cy
c) Rzutnik multimedialny: wymagane parametry: technologia DLP, rozdzielczość minimalna
1024x768 pikseli, jasność 3300 ANSI lm. kontrast 15000:1; 3D Ready; obiektyw
krótkoogniskowy.
d) Przygotowanie scenariusza oraz nakręcenie filmu promującego przy pomocy dronów – czas
trwania minimum 4 minuty, lektor polski i angielski, podkład muzyczny:
 kompleksowe zebranie, opracowanie i dostarczenie na nośniku elektronicznym w
wersji umożliwiającej edycję materiału filmowego (filmu),
 w filmie winny znaleźć się informacje na temat oferty Bałtowskiego Kompleksu
Turystycznego
 zebranie zgód od osób udostępniających wizerunek (jeśli takie będą występować w
filmie)
 technologia full HD
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film powinien być wykonany przy wykorzystaniu kamer cyfrowych i innego
niezbędnego sprzętu, które umożliwiają wykonywanie zdjęć i uzyskanie dźwięku i
obrazu wysokiej jakości
film musi zawierać informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii
Europejskiej oraz logotypy

2.7. Oświetlenie całej przestrzeni stoiska – oświetlenie zgodnie ze specyfikacją poszczególnych
elementów stoiska wskazanych powyżej.
a) Oświetlenie elementów stoiska – pkt 2.1 i 2.3.:
 zintegrowane lub dodatkowe elementy umożliwiające ekspozycję podświetlanych od
wewnątrz wydruków w ściankach modułowych opisanych w pkt 2.1 a)
 grawerowany podświetlany logotyp Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego na
frontowej ścianie zaplecza opisanego w pkt 2.1 b)
 oświetlenie gabloty ekspozycyjnej opisane w pkt. 2.1 c)
 grawerowany podświetlany logotyp Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego na
frontowej części lady opisanej w pkt 2.3
b) Dodatkowo Wykonawca dostarczy 10 niezależnych punktów oświetlenia spełniających
poniższe kryteria:
 lampy przystosowane do montażu na ściankach modułowych wykonanych przez
Wykonawcę
 w każdej lampie światło LED o mocy minimum 1500 lm
2.8. Całość stoiska łatwa w montażu, demontażu, przystosowana do częstego transportu.
2.9. Aranżacja stoiska tj. elementy wyposażenia stoiska wyszczególnione powyżej, wykonane z
materiałów lekkich, trwałych.
3. Rozbudowa stoiska poprzez wykonanie namiotu na potrzeby wydarzeń/ imprez plenerowych:
3.1. Przygotowanie projektu graficznego namiotu na potrzeby imprez plenerowych
3.2. Namiot, jego wyposażenie i wykonanie:
 rozmiary 4x4 m, namiot szybko rozkładalny, pakowany w torbę lub opakowanie
ułatwiające transport;
 waga namiotu (stelaż + dach + ściany) nie może przekroczyć 47 kg;
 materiał: poliester min. 210 g;
 stelaż aluminiowy;
 szpile mocujące i obciążniki betonowe;
 nadruk – pełna grafika na dachu jednostronnie, nadruk na 4 ściany (3 ściany grafiki
zadrukowane dwustronnie (technologią druku lub materiałem zapobiegającym
prześwitywaniu grafiki z drugiej strony) , 1 ściana grafika jednostronna);
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 wykonanie nadruku promującego ofertę Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego na
tle wysokorozdzielczych fotografii Kompleksu. Projekty graficzne nadruków
przygotowane i dostarczone zostaną w wersji elektronicznej przez zamawiającego;
 materiał na ściany i na dach odporny na słońce i deszcz;

Data i podpis Zamawiającego

Bałtów, 07.12.2017 r.
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