
                                     

   

 
 
 
 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/SZ/KGO/ 2020 z dnia 12.10 2020 r.  

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczącego dostosowania projektu 

maskotki do produkcji, wykonania maskotek oraz kostiumu maskotki promującej 

Krainę Górnej Odry 

 

 

1. Projekt graficzny maskotki polegający na: 

a. dopracowaniu projektu maskotki wybranego w ramach konkursu dla 

dzieci do 18 roku życia wg wskazówek zamawiającego, dostosowanie 

projektu do produkcji (maskotek oraz kostiumu).  

b. Zwycięski projekt maskotki stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

zamówienia.  

c. Wykonanie ilustracji maskotki - wektorowa cmyk - adaptacji rysunku  

i przekazanie gotowej ilustracji po akceptacji Zamawiającego wraz  

z pełnymi prawami autorskimi do wykorzystywania ilustracji maskotki do 

celów promocyjnych. 

d. Ostateczny projekt graficzny zostanie zrealizowany do 7 dni roboczych od 

podpisania umowy. 

2. Produkcja maskotki  

a. Wymiary maskotki: tułów maskotki wraz z głową i czapką o wielkości -  

20 cm, nogi i ręce mają być dostosowane proporcjonalnie do tułowia  

i głowy. 

b. Wykonanie prototypu maskotki w ciągu 14 dni od zatwierdzenia projektu 

oraz dostarczenie prototypu w ciągu kolejnych 3 dni roboczych na adres 

Zamawiającego w celu akceptacji. Konsultacje dot. propozycji 

materiałowych itp. 

c. Produkcja maskotek w ilości 1000 sztuk, wykonanych zgodnie  

z przedstawionym prototypem wg zaakceptowanego projektu  

i z wykorzystaniem zaakceptowanych materiałów.  

d. Każda maskotka będzie posiadała wszywkę CE z logo Krainy Górnej Odry 

oraz informacją o dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa 

Śląskiego i logo. 

e. Produkt będzie zgodny z EN71, Produkcja Polska.  

f. Każda maskotka zostanie zapakowana w woreczek jednostkowy  

z ostrzeżeniem. 

g. Czas realizacji: 1 dostawa (50 sztuk maskotek w terminie do 20 listopada 

br.),  2 dostawa (pozostałe 950 sztuk do 14 grudnia br.). 

3. Kostium maskotki 

a. Liczba kostiumów – 1 sztuk 



                                     

   

 
 
 
 

 

b. Przygotowanie wizualizacji kostiumu 

c. Przedstawienie propozycji materiałowych. Kostium musi być 

przystosowany do czyszczenia chemicznego 

d. Wzrost animatora 184 cm (przedział stroju 180-185 cm) 

e. Produkcja kostiumu z wentylacją mechaniczną zasilaną bateriami AA 

f. Końcowa dokumentacja fotograficzna przesłana na adres: 

turystyka@subregion.pl 

g. Kostium powinien być zapakowany w pokrowiec + karton 

h. Transport kostiumu do siedziby Zamawiającego 

i. Czas realizacji: dostarczenie kostiumu do 20 listopada br. do siedziby 

Zamawiającego 
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