Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wydruk broszury informacyjnej o Fundacji Dziedzictwo
Przyrodnicze.
Na przedmiot zamówienia składa się:
I.

Opracowanie merytoryczne i graficzne broszury informacyjnej o Fundacji Dziedzictwo
Przyrodnicze

obejmujące:
1. Wykonanie i opracowanie tekstów:
a. opis Fundacji - działalność wraz z osobami pracującymi,
b. opis wsparcia,
c. opis projektu Wieczne Lasy,
d. opis działań dot. klimatu,
e. opis działań związanych z wykupem ziemi,
f. opis działań związanych z dużymi drapieżnikami,
g. opis działań związanych z mikro rezerwatami
2. Materiał zdjęciowy udostępni Zamawiający.
3. Opracowanie graficzne broszury.
4. Skład i łamanie, przygotowanie do druku broszury.
Oferent przy opracowywaniu koncepcji, doborze tekstów, zdjęć, zobowiązany będzie współpracować
z Zamawiającym.
Broszura musi zawierać informację o finansowaniu przez Narodowy Instytut Wolności w ramach
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

PRAWA AUTORSKIE

•

zwielokrotniania i utrwalania materiałów poprzez wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
niezależnie od liczby egzemplarzy,
wprowadzania do pamięci komputera,
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Z chwilą dokonania zapłaty za wykonane opracowanie, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe do całości wykonanego opracowania, w tym do:

•

•
•
•

publicznego prezentowania opracowanych materiałów, udostępniania ich do celów
statutowych Zamawiającego oraz związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem na
obszarze,
użyczania oryginału albo kopii materiałów,
zamieszczania, w części lub całości, na stronie internetowej Zamawiającego,
wykorzystywania opracowania (w tym jego fragmentów) w innych dziełach stworzonych
przez Zamawiającego bądź wykonanych na jego zlecenie.

Zamawiający zobowiązuje się przy rozpowszechnianiu materiałów do podawania do publicznej
wiadomości jego autorstwa.
Zamawiający może dokonać zmian w opracowanych materiałach, wynikających z opracowania
redakcyjnego, zgodnie z celem niniejszej umowy i jego przeznaczeniem, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy.
TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji: najpóźniej do 15 grudnia 2021 r.
II.

Druk broszury informacyjnej o Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze

obejmujące:
1. Wydruk broszury wg. poniższej specyfikacji:
Elementy
Wielkość (mm)
Ilość stron
Rodzaj papieru
Gramatura środki/okładka
Kolor
Nakład
Rodzaj oprawy
Druk

Parametry
200 x 200
12+4
bezdrzewny
150g/250g
4+4
100 egzemplarzy
Szyta drutem
kolorowy dwustronny

2. Dostawa broszury pod adres: ul. Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów.
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TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji: najpóźniej do 31 grudnia 2021 r.
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