
Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem o cenę, którego przedmiotem jest 

obsługa graficzna Polskiej Organizacji Turystycznej wraz z Zagranicznymi 
Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej w terminie 01.02.2018 – 31.12.2018 r. 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem umowy jest obsługa graficzna Polskiej Organizacji Turystycznej 
(dalej jako „Zamawiający” lub „POT”) wraz z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej 
Organizacji Turystycznej (dalej jako „ZOPOT-y”),  na wszystkich rynkach 
zagranicznych, na których POT prowadzi działania marketingowe - w terminie 
01.02.2018 – 31.12.2018r., zgodnie z księgą identyfikacji graficznej 
Zamawiającego. 
 

1. Obsługa graficzna, obejmować będzie wykonanie:  
 

a) projektów graficznych wystaw (do 30 plansz/każda) w różnych językach; ilość 
wystaw oraz rodzaj zdjęć określana jest na bieżąco w ciągu trwania umowy,  
w zależności od potrzeb POT i ZOPOT-ów.  

b) reklam prasowych do 20 miesięcznie (różne formaty),  
c) projektów graficznych pod kątem targów w Polsce i za granicą (stoiska, ścianki, 

potykacze, rollupy, reklamy wielkoformatowe) ilość imprez targowych- do 35 w 
ciągu roku. 

d) projektów reklam na nośnikach specjalnych – płyty CD, DVD, pendrive, bilety, 
książki, gadżety etc.  – na bieżąco wg potrzeb przez cały okres trwania umowy 

e) projektów plakatów reklamujących Polskę – w ilości do 30 sztuk miesięcznie, 
f) projektów Certyfikatów i Dyplomów – do 10 szt.  miesięcznie, 
g) projektów reklam wielkoformatowych- do 30 szt. miesięcznie 
h) prezentacji wraz z ew. zmianami kreacyjnymi (ok. 2 miesięcznie), 
i) projektów roll-upów – w ilości  do 10 projektów miesięcznie, 
j) projektów stopek mailowych w ramach akcji promocyjnych POT, 
k) projektów i edycji posiadanych materiałów typu papiery firmowe, teczki, koperty, 

wizytówki (akcydensy), zaproszeń, nadruków na gadżety 
l) udział bezpośredni w pracach kreacyjnych nad linią graficzną www, 
m) grafiki na potrzeby mediów społecznościowych do 5 miesięcznie 
n) grafiki do banerów internetowych do 80 projektów miesięcznie 
o) nadzór nad poprawnością stosowania systemu identyfikacji wizualnej POT we 

wszystkich projektach graficznych realizowanych przez partnerów oraz instytucje 
współpracujące z POT i ZOPOT 
 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości deklarowanych w umowie prac 

pomiędzy pozycjami lit. a-o. w danym miesiącu. 

3. Oferty szacunkowe proszę nadsyłać w terminie do 04.01.2018. do godziny 14:00 na 

adres: magdalena.jaworska@pot.gov.pl  

UWAGA: Prosimy o nadesłanie jednej kwoty szacunkowej brutto za miesiąc 

wykonywania obsługi graficznej wg. działań określonych w powyższej 

specyfikacji. 
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