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Projekt „Promocja marketingowa nowych innowacyjnych maszyn i urządzeń do zbioru, rozdrabniania i spalania zdrewniałych biomas, 
planowanych do wdrożenia przez firmę INVENTOR” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zakupu 
 
 
Przedsiębiorstwo JAN JOŃSKI INVENTOR z siedzibą w Mokobodach, jako beneficjent Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, realizujący w ramach Działania 1.7 – Promocja 

gospodarcza projekt pn. „Promocja marketingowa nowych innowacyjnych maszyn i urządzeń  

do zbioru, rozdrabniania i spalania zdrewniałych biomas, planowanych do wdrożenia przez firmę INVENTOR” 

(numer RPMA.01.07.00-14-020/12), zachowując zasadę konkurencyjności, zamierza dokonać zakupu 

kompleksowej usługi w zakresie informacji i promocji projektu RPO WM.  

1. KOMPLEKSOWA USŁUGA W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROJEKTU RPO WM polega  

na wykonaniu na rzecz firmy Jan Joński INVENTOR następujących działań: 

a. Opracowanie koncepcji kampanii informacyjno-reklamowej projektu pn. „Promocja marketingowa 

nowych innowacyjnych maszyn i urządzeń do zbioru, rozdrabniania i spalania zdrewniałych biomas, 

planowanych do wdrożenia przez firmę INVENTOR”. 

b. Opracowanie jednolitego systemu identyfikacji marki INVENTOR. 

c. Wykonanie projektów graficznych banerów promujących projekt RPO WM oraz promującego Markę 

Mazowsze, zgodnie z Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz 

Wytycznymi do stosowania herbu Województwa Mazowieckiego oraz logo Marki Mazowsze. 

d. Wykonanie projektów graficznych materiałów informacyjno-promocyjnych projektu pn. „Promocja 

marketingowa nowych innowacyjnych maszyn i urządzeń do zbioru, rozdrabniania i spalania 

zdrewniałych biomas, planowanych do wdrożenia przez firmę INVENTOR” wykorzystywanych  

w kampanii reklamowej promującej projekt firmy INVENTOR. 

e. Opracowanie pod względem wizualnym materiałów zawierających aktualną ofertę produktową 

wnioskodawcy w 5 różnych wersjach językowych (angielska, hiszpańska, polska, rosyjska, węgierska). 

f. Opracowanie projektów szablonów identyfikacji projektu współfinansowanego ze środków EFRR, 

niezbędnych do wypełnienia obowiązków beneficjenta RPO WM 2007-2013. 

2. Wykonawca usługi, dostarczając poszczególne elementy usługi (produkty), zobowiązuje się przenieść 

wszelkie prawa autorskie na rzecz firmy Jan Joński INVENTOR, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Kolejność wykonywania działań wynika bezpośrednio z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji 

projektu pn. „Promocja marketingowa nowych innowacyjnych maszyn i urządzeń do zbioru, 

rozdrabniania i spalania zdrewniałych biomas, planowanych do wdrożenia przez firmę INVENTOR”. 


