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W nawiązaniu do Pytań pojawiających się w ramach postępowania nr GK.271.1.2019 na Dostarczenie 
materiałów promocyjnych w ramach projektu: Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna 
gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-Logika”. 
przedstawiamy nasze stanowisko. 
 

1. Proszę o doprecyzowanie czy oznaczenie na notesach i długopisach będzie w kolorze czy 
monochromatyczne np. białe lub czarne? 

 
Odp.1: Oznakowanie na materiałach promocyjnych ma być zgodne z „Zasadami promocji 
i oznakowania projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020” oraz z Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze 
Europejskie.  
Szczegółowe zasady, wraz z wersjami elektronicznymi logotypów opublikowane są na stronie 
internetowej http://funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja. 
 
W Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności na stronach 12-13 jest 
wskazane, że należy „(…) stosować pełnokolorowy zestaw znaków FE z barwami RP oraz znakiem UE 
w przypadku materiały promocyjne tzw. gadżety. (…)”.  
 
W związku z powyższymi zapisami wszystkie znaki na długopisach i notesach muszą być 
pełnokolorowe. 
 

2. W nawiązaniu do ogłoszenia na dostawę 7000 notesów wraz z długopisem, mam pytanie czy 
możliwe jest łączenie kolorystyczne zamówienia? np. 5000 koloru zielonego i 2000 
niebieskiego? Stan magazynowy producenta nie pozwala na realizację tak dużej ilości 
notesów w jednym kolorze. 

 
Odp.2: Dopuszcza się dostarczenie części notesów w koloże zielonym, a części w kolorze niebieskim. 
Należy jednak operować jedynie wskazanymi w zamówieniu barwami: zielony lub niebieski.  
 

3. Bardzo proszę o informacje czy dopuszczają Państwo 70 kartek w notesie?  
 
Odp.3: W zapytaniu wskazana jest wymagana minimalna liczba kartek – 60. Dopuszcza się większą 
liczbę kartek w notesach niż wymagana nie może być ona jednak mniejsza. 
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