
 Załącznik Nr 2 

Szczegółowy opis zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 40 zestawów materiałów promocyjnych spełniających 

wymagania KSIĘGI WIZUALIZACJI PROW 2014-2020 z czytelnym nadrukiem. W skład zestawu 

wchodzi: teczka A4, notatnik A5, długopis, pendrive 4GB: 

1. Długopis z nadrukiem – wzór oraz właściwości nadruku w załączeniu, 

2. Notes klejony lub na spirali, w kratkę, ok. 40 kartek, format A5, z kolorowym nadrukiem –  

 wzór oraz właściwości nadruku w załączeniu, 

3. Pendrive z nadrukiem/grawerem- wzór oraz właściwości nadruku w załączeniu, 

4. Teczka A4 z nadrukiem - w załączeniu. 

CHARAKTERYSTYKA WIELKOŚCI ZNAKÓW: 

Minimalna wielkość znaku i logo: logo należy skalować proporcjonalnie – nierozłącznie znak 

i logotyp. Minimalna wielkość (wysokość) logo w przypadku: 

 druku – 10 mm,  

grawera – 12 mm. 

natomiast w wersji skróconej (znaku) 8 mm. 

Ad 1. Długopis Minimalna wielkość znaku i logo: logo należy skalować proporcjonalnie – 

nierozłącznie znak i logotyp. Minimalna wielkość (wysokość) logo w przypadku: 

- wersji skróconej (znaku) 8 mm 

 
UNIA EUROPEJSKA 

   

 

Ad 2. Notes: Minimalna wielkość znaku i logo: logo należy skalować proporcjonalnie – 

nierozłącznie znak i logotyp. Minimalna wielkość (wysokość) logo w przypadku: 

 druku – 10 mm, 

    

„Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

 

 

 



Ad. 3 Pendrive 

Wersja skrócona znaku: WYSOKOŚĆ ZNAKU 8 MM 

 
UNIA EUROPEJSKA 

 

Ad. 4 Teczka: 

 z nazwą konferencji: 

Konferencja 

Innowacyjne metody uprawy roślin – rolnictwo precyzyjne 

23 listopada 2016 r. 

 

  

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 

 

 oraz logotypami: 

Minimalna wielkość znaku i logo: logo należy skalować proporcjonalnie – nierozłącznie znak 

i logotyp. Minimalna wielkość (wysokość) logo w przypadku druku – 10 mm. 

    

„Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa 

 


