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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji konferencji prasowej 

informującej o efektach projektu „Restauracja i zabezpieczenie symbolu 

polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w 

Wilanowie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

2. Organizacja konferencji prasowej informującej o efektach projektu, w tym: 

rozsyłanie wiadomości o konferencji do dziennikarzy wraz z informacją prasową – 

na podstawie aktualnej listy dziennikarzy w dyspozycji agencji (dopuszczalne 

również skorzystanie z usługi dystrybucji informacji Centrum Informacyjnego PAP); 

prowadzenie recepcji podczas konferencji, w tym m.in.: rozdawanie materiałów 

prasowych, udzielanie informacji gościom konferencji, sporządzenie listy obecnych 

gości wraz z kontaktami do dziennikarzy i przekazanie jej Muzeum; produkcja 

materiałów konferencyjnych z logotypami projektu, w tym: zaproszenie na 

konferencję w formie elektronicznej (plik pdf) zaprojektowane na podstawie 

materiałów przekazanych przez Muzeum, 50 szt. pendrive’ów o pojemności co 

najmniej 2GB, na które zostaną nagrane materiały dla dziennikarzy, 50 szt. toreb 

płóciennych o gramaturze co najmniej 280; nagłośnienie konferencji (mikrofony, 

głośniki) – i obsługa sprzętu podczas konferencji; organizacja cateringu na 30 osób 

razem z obsługą kelnerską i transportem (napoje zimne, ciepłe, zimne przekąski, 

ciasteczka) 

3. Termin konferencji prasowej – 17 grudnia 2019 roku. 

4. Termin przekazania do akceptacji przez Zamawiającego projektów wszystkich 

materiałów konferencyjnych: zgodny ze złożoną ofertą, jednak nie później niż 

do dnia 09 grudnia 2019 r. 

5. Każdy materiał konferencyjny (prasowy) musi zawierać następujące informacje: 

1) tytuł projektu – Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa 

kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

2) cel projektu – Zachowanie dziedzictwa kulturowego Muzeum Pałacu Króla Jana 

III w Wilanowie dla obecnych i przyszłych pokoleń  

3) •zestaw logo – znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej wraz z logotypem 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

6. Użycie logotypów musi być zgodne z dokumentem: KSIĘGA IDENTYFIKACJI 

WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaku programów polityki 

spójności na lata 2014-2020. 

7. Dokument można pobrać ze strony: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/31133/KIW_2014-

2020Grudzien2016.pdf  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/31133/KIW_2014-2020Grudzien2016.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/31133/KIW_2014-2020Grudzien2016.pdf
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8. Zamawiający przekaże teksty informacyjne dotyczące efektów projektu, tj. logotyp 

Muzeum, teksty informacyjne oraz kilka fotografii promocyjnych do dnia 21 

listopada 2019 roku 

9. Zamawiający zaakceptuje projekty wszystkich materiałów konferencyjnych lub 

zgłosi do nich poprawki w terminie 2 dni roboczych od ich przesłania przez 

Wykonawcę. 

 


