Załącznik Nr 1 do Umowy …………………………………………………..z dnia…….
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu projektu stoiska i zabudowy
stoiska promocyjnego o powierzchni 20 m2, usytuowanego na lotnisku w Warszawie – Port
Lotniczy im. F. Chopina, w strefie bezcłowej, w terminie od 15.07.2017 r. do 16.08.2017 r.
Montaż wraz z wyposażeniem stoiska będzie realizowany na powierzchni wynajętej
samodzielnie przez Zamawiającego.
Zamawiający

zapewnia

powierzchnię

na

której

będzie

usytuowane

stoisko

z dostępem do prądu 230V.
W ramach akcji promującej aplikację Polska smakuje planowane jest zorganizowanie stoiska
informacyjnego na lotnisku w Warszawie - Port Lotniczy im. Chopina. Estetyka całej
zabudowy stoiska powinna wpisać się w miejsce, w którym będzie usytuowane (strefa
bezcłowa lotniska) oraz merytorycznie w temat, połączenie tradycji z nowoczesnością, tj.:
promocja aplikacji Polska smakuje za pośrednictwem ekranów LCD umieszczonych na
zewnętrznej ścianie stoiska (aplikacja będzie gromadzić informacje o lokalnych rolnikach i
producentach, u których będzie można kupić produkty spożywcze), wystrój wewnątrz stoiska
nawiązujący do sadu.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
•

wykonanie zabudowy stoiska zgodnie z projektem, uwzględniającym wizualizację
poglądową zabudowy stanowiącą Załącznik Nr 1 do SOPZ.

•

zapewnienie, montaż i podłączenie, demontaż wyposażenia stoiska, w tym zestawu
multimedialnego składającego się z 2 ekranów dotykowych o przekątnej min 32’’,
odtwarzacza plików multimedialnych oraz nagłośnienia.

I.

Założenia techniczne dotyczące zabudowy, wystroju i wyposażenia stoiska

1. Wykonanie projektu zabudowy stoiska, uwzględniającego wizualizację poglądową
zabudowy stanowiącą Załącznik Nr 1 do SOPZ.
2. Stoisko o powierzchni 20 m2 (4m x 5m).
3. Zapewnienie

dostępu

do

Internetu

bezprzewodowego

(dostęp Wifi

5

GB

na stoisku).
4. Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia (halogeny górne Led oraz podświetlane
ściany stoiska) dostosowanego do wielkości powierzchni stoiska.
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5. Zabudowa wewnątrz stoiska promocyjnego będzie imitowała sad (sztuczna trawa,
drzewka (jabłonie), ścianki z grafiką sadu).
6. Zbudowanie ścian z materiałów, dzięki którym wpiszą się w klimat otoczenia na
lotnisku:
- jednej ściany wzdłuż najdłuższego boku (długość boku 5 m),
- dwóch ścian o długości 2 m na krótszych bokach (długość boku 4 m),
przylegających do ściany dłuższej,
- wysokość ścian minimum 2,50 m,
- ściany zbudowane systemu kasetonów z profili aluminiowych anodowanych,
wykonane z elementów o przekroju 9,5 cm x 4,7 cm (profile nośne). Dopuszcza się
inne techniki wykonania pod warunkiem estetycznego wyglądu końcowego ściany stoiska wypełnione wydrukami cyfrowymi full color (z możliwością szybkiej
wymiany grafiki). Wydruki drukowane na tekstyliach metodą sublimacji na materiale
typu Blockout,
- ściany podświetlane, będą pełnić rolę dekoracyjną z dwóch stron:
- strona zewnętrzna ścian (3 ściany o długości: 2m, 5m, 2m) – wydruki na ścianach
zachęcające do skorzystania z aplikacji Polska smakuje. Elementy graficzne
zostaną przekazane przez ARR (tj. logotypy ARR, grafika „Polska Smakuje”
w różnych wersjach językowych,
Wykonawca

na

podstawie

adresu strony internetowej

przekazanych

elementów

„Polska Smakuje”).

graficznych

(w

wersji

elektronicznej), zaprojektuje pełną grafikę, która zostanie zamieszczona na
zewnętrznej stronie ścian. Grafika ma za zadanie informować o aplikacji oraz
w prosty sposób wyjaśniać jej cel i sposób działania.
- strona wewnętrzna ścian (3 ściany o długości: 2m, 5m, 2m) – wydruki - zdjęcie/a
sadu na ścianach, które dostarczy Wykonawca.
7. 2 monitory dotykowe o przekątnej minimum 32’’umieszczone na ścianie zewnętrznej
dłuższego boku stoiska (5 m), wraz podłączeniem, montażem/obsługą. Monitory z
dostępem do Internetu, rozmieszczone równomiernie na ścianie o długości 5 m od
strony zewnętrznej, wraz z zamocowaniem i przyłączeniem do zasilania 230 V. Każdy
monitor powinien posiadać możliwość odtwarzania plików w formacie jpg, png, pdf
oraz filmów w formacie avi, mkv, asf, mp4, divix, xvid, mpg 4 z nośnika USB. Monitory
powinny być umieszczone na wysokości odpowiedniej dla odwiedzających (ok. 1,2 m
od podłogi). Na monitorach wyświetlany będzie materiał, który umożliwi bezpośrednie
sprawdzenie jak praktycznie korzystać z aplikacji mobilnej „Polska Smakuje”. Materiał
zapewnia ARR.
8. Podłoga wewnątrz stoiska - sztuczna trawa na całej powierzchni stoiska.
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9. Drzewka ozdobne (nie sztuczne) – jabłonie w ilości 8 sztuk o wysokości min. 1,5 m,
posadzone w skrzyniach (w kolorze naturalnego brązu lub białym).
10. Leżaki w ilości 8 sztuk, ustawione pomiędzy drzewkami. Tkanina na leżaki powinna
odznaczać się wysokim

poziomem wytrzymałości, odporna na przetarcia, na

materiale w kolorze białym nadruk logo Polska smakuje. Wykonawca przekaże leżaki
na własność ARR.
11. Drzewka i leżaki rozmieszczone na całej powierzchni wewnątrz stoiska.
12. Zapewnienie

4

sztuk

stacji

ładowań

urządzeń

mobilnych

z

możliwością

bezpośredniego podłączenia urządzeń tj. telefon, tablet itp., minimum 4 sztuk
podłączeń. Stacje ładowań będą służyć do bezpłatnego korzystania przez
odwiedzających (użytkowników) stoisko. Urządzenia będą umieszczone w skrzyniach
drewnianych, w których będą posadzone jabłonie.
13. Dostarczenie, montaż i demontaż, transport wszelkich elementów zabudowy stoiska
i sprzętu.
II.

Szczegółowy

zakres

prac

leżących

w

gestii

wykonawcy

związanych

z wykonaniem zabudowy stoiska
1. Wykonanie projektu zabudowy stoiska. Projekt powinien posiadać minimum
wszystkie elementy wymienione w pkt. I niniejszego przedmiotu zamówienia.
2. Uzgodnienie z Zamawiającym szczegółów projektu zabudowy stoiska w terminie 5ciu dni od podpisania umowy. Projekt powinien posiadać minimum wszystkie
elementy wymienione w pkt I niniejszego przedmiotu zamówienia.
3. Wykonanie zabudowy stoiska oraz wszystkich elementów wyposażenia zgodnie z
założeniami technicznymi zawartymi w pkt. I niniejszego przedmiotu zamówienia.
4. Wykonanie grafiki, napisów, znaków, zdjęć tj. wydruk i naklejenie materiałów na
ścianach zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z projektem, zatwierdzonym przez
Zamawiającego i właściciela powierzchni wystawienniczej.
7. Zapewnienie

obsługi

funkcjonowanie

technicznej

wszystkich

przez

elementów

osoby

odpowiedzialne

zabudowy,

wyposażenia

za

sprawne

i

urządzeń

dostarczonych przez Wykonawcę, w tym zapewnienie sprawności wszystkich
przyłączy i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu stoiska.
8. Niezwłoczne usuwanie wszelkich wad i usterek, które powstaną lub ujawnią się
w trakcie użytkowania stoiska, w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem stoiska
wystawienniczego.
9. Przestrzeganie wszelkich przepisów i norm dotyczących BHP i przeciwpożarowych
obowiązujących w miejscu usytuowania stoiska, a także Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie
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podstawowych

przepisów

porządkowych

związanych

z

zapewnieniem

bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku (Dz. U. poz. 1023).
10. Przedstawienie projektu elektrycznego stoiska w razie wezwania przez służby
bezpieczeństwa lotniska i straży pożarnej.
11. Zapewnienie ubezpieczenia stoiska od wszelkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej,
wobec osób trzecich, w tym właściciela powierzchni wystawienniczej. Zapewnienie
ubezpieczenia mienia (wyposażenia) stoiska. Okres ubezpieczenia powinien się
rozpoczynać od momentu wejścia na teren, na którym będzie zbudowane stoisko do
całkowitego zakończenia demontażu stoiska, w ramach przedmiotu zamówienia
(tj. do 16.08.2017 r. do godz. 24:00).
Wykonawca przekaże Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową w dniu 17.07.2017 r.
III.

Załącznik:

Załącznik Nr 1 – Poglądowa wizualizacja zabudowy
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