Załącznik nr 10 do Umowy
Znak sprawy: WAD-2900-II/2014/SISP-2
Wymagania dla oznaczenia sprzętu i dokumentacji – wzór naklejek
Część II przedmiotu zamówienia - Modernizacja sieci LAN wraz z dostawą 9 szt. UPS-ów dla
Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3.
Zamawiający:
Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice
reprezentowany przez: ……………………………………………..…… – Zastępcę Dyrektora Urzędu,
Wykonawca:
nazwa……………………..……………..….………………………………………………………………..
adres ………………….……………………..……………………………………………………………….
reprezentowany przez:………………………………………………………………………………………
Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013
(POIG) wymagają określonego oznakowania. Wszystkie materiały opracowane w trakcie realizacji
projektu w zależności od wielkości, rodzaju i techniki wykonania powinny zostać oznaczone
odpowiednimi znakami graficznymi zgodnie z podstawowymi zasadami oznakowania projektów
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dostarczony sprzęt i dokumentacja muszą być wyraźnie oznakowane za pomocą czytelnych
naklejek bądź nadrukowanych znaków graficznych, umieszczonych w widocznym miejscu,
zawierających informację o wkładzie finansowym Unii Europejskiej w realizację Umowy.
Oznaczanie wyposażenia winno być wykonane na folii samoprzylepnej.
Znaki graficzne powinny być czytelne, wyraźne, trwałe i odporne na ścieranie.
Naklejka do umieszczenia na UPS-ach (wersja dla produktów o małych gabarytach):
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We wszystkich raportach i dokumentacji powdrożeniowej (w wersji elektronicznej i papierowej)
oraz w innych materiałach wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu, powinny zostać
umieszczone odpowiednie znaki graficzne, tj. po lewej znak Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, po prawej podpisany znak Unii Europejskiej, pomiędzy nimi logo projektu „System
Informacyjny Statystyki Publicznej – 2” (SISP-2), tworząc poniższy ciąg logotypów:

Dokładny opis znaków graficznych zawartych w/w naklejkach, CMYKÓW znajduje się w:
1. Księdze znaków: NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI – KSIEGA IDENTYFIKACJI
WIZUALNEJ 2007
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ZPFE/Documents/Zalacznik_1_Ksiega_identyfikacji_wizualnej.pdf

2. oraz w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla Beneficjentów i Instytucji
zaangażowanych we wdrażanie Programu
http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Documents/przewodnik_dla_benef_promocja_0412081.pdf
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