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Załącznik nr 1 do Warunków 

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamówienie stanowi element realizacji projektu pn. "AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA WSPIA" 

POWR.03.01.00-00-T072/18, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2. Tematyka broszur: 

1) Broszura nr 1, tytuł „CYBERZAGROŻENIA”, rozdziały: 

  Zasady bezpieczeństwa w sieci: cyberprzestępczość i cyberpedofilia.  

 Nowe substancje psychoaktywne jako zagrożenie dla młodzieży. 

 Dystrybucja dopalaczy przez Internet. 

 Status prawny młodego człowieka. 

 Odpowiedzialność prawna i karna młodego człowieka. 
Broszura przeznaczona dla uczniów szkół średnich (grupa wiekowa 15 – 19 lat). 

2) Broszura nr 2, tytuł „AKTUALNE ZAGROŻENIA MŁODEGO CZŁOWIEKA”, rozdziały: 

 Podniesienie świadomości zagrożeń i możliwości reagowania rodzica/opiekuna na 
cyberzagrożenia, narkotyki i dopalacze. 

 Odpowiedzialność prawna nauczyciela i rodzica wobec ucznia. 

 Procedury zgłaszania cyberprzestępstwa. 
Broszura przeznaczona dla rodziców uczniów szkół średnich (grupa wiekowa 35 – 50 lat). 

3) Broszura nr 3, tytuł „NIELETNI SPRAWCY CZYNÓW KARALNYCH W KONTEKŚCIE IMPREZ 

MASOWYCH”, rozdziały: 

 Podział i kompetencje organów bezpieczeństwa wewnętrznego. 

 Rola obywatela w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; prawa i obowiązki 
obywatela RP. 

 Podstawowe akty prawne regulujące odpowiedzialność karną obywatela oraz zasady 
procesowe. 

 Odpowiedzialność nieletnich za rozboje podczas imprez masowych. 
Broszura przeznaczona dla uczniów szkół średnich (grupa wiekowa 15 – 19 lat). 

4) Broszura nr 4, tytuł „MŁODY CZŁOWIEK JAKO ŚWIADEK PRZESTĘPSTWA / ZDARZENIA”, rozdziały: 

 Zasady udzielania pierwszej pomocy. 

 Samoobrona i techniki interwencyjne. 

 Symulowane oględziny miejsca zbrodni / przestępstwa. 

 Bądź jak Sherlock Holmes- warsztaty kryminalistyczne. 
Broszura przeznaczona dla uczniów szkół średnich (grupa wiekowa 15 – 19 lat). 

3. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia jednakowa dla każdej z czterech ww. broszur: 

Lp. Cecha Wymagane parametry 

1. liczba stron   okładka: 4 strony (w tym strona redakcyjna 
i końcowa) 

 środek: minimum 16 stron 

2. format broszury B5 pionowo 

3. kolor   okładka obustronnie CMYK + 1 

 środek obustronnie CMYK +1 
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4. ilość elementów komiksowych  elementy komiksowe będą stanowiły min 50% 
objętości broszury, 

 historia komiksowa zostanie opracowana do każdego z 
rozdziałów,  

 każda historia komiksowa będzie składała się z 
minimum 5 slajdów,  

 do każdego rozdziału może być opracowana więcej niż 
jedna historia komiksowa 

5. ilość broszur 4 

6. nakład  po 1500 egz. każdej z broszur 

7. materiał   okładka - papier offsetowy ekologiczny produkowany z 
włókien z odzysku (z EKO certyfikatem), o wysokiej 
białości i nieprzezroczystości, gramatura min. 250 g/m2 
(np. Nautilus SuperWhite lub równoważny); 

 środek - papier offsetowy ekologiczny produkowany z 
włókien z odzysku (z EKO certyfikatem), o wysokiej 
białości i nieprzezroczystości, gramatura min. 160 g/m2 
(np. Nautilus SuperWhite lub równoważny); 

4. Każda z broszur zostanie oznaczona numerem ISBN z puli Zamawiającego. 

5. Zamawiający oczekuje, że broszury będą spójne graficznie. 

6. Po spełnieniu warunków określonych w Części V ust. 3 pkt 1) i 2) zapytania ofertowego Zamawiający 

przekaże Wykonawcy Opis przedmiotu zamówienia objęty klauzulą poufności (załącznik nr 3 do 

Warunków) - treści merytoryczne. 

7. Pozostałe informacje niezbędne do opracowania broszury, w tym: 

a. logotypy WSPIA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej wraz z informacją o miejscu zamieszczenia oraz 

kolorystyce; 

b. logotypy projektu „Akademia Bezpieczeństwa WSPIA” wraz z informacją o zasadach promocji i 

oznakowania projektów w Programie POWER 2014 -2020; 

c. informacja marketingowa o projekcie i WSPIA Rzeszowskiej Szkole Wyższej wraz z informacją o 

miejscu zamieszczenia; 

d. numery ISBN przypisane do broszur; 

są zamieszczone do pobrania na dysku google link: https://bit.ly/2U9rSIj 

 

https://bit.ly/2U9rSIj

