
 

 

KONKURS NA OPRACOWANIE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ  
W RAMACH PROJEKTU „OWOC NASZEJ PASJI” 

 

1. PRZEDMIOT KONKURSU  
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie logo i elementów identyfikacji wizualnej w ramach 
projektu „Owoc Naszej Pasji”, zwanego dalej Projektem, którego opis znajduje się w 
zał.1,  realizowanego przez Partnerstwo Lokalne, którego liderem jest Stowarzyszenie W.A.R.K.A., 
zwanego dalej Organizatorem w ramach Programu Lokalne Partnerstwa PAFW. 

2. CEL KONKURSU 
Celem konkursu jest wybór najlepszego pomysłu na logo projektu oraz elementy wizualne 
związane z realizacją Projektu, a następnie zlecenie Zwycięzcy Konkursu opracowanie Księgi 
Identyfikacji Wizualnej, której celem jest stworzenie spójnego wizerunku realizowanych działań 
na rzecz osiągnięcia celu projektu.   

3. NAGRODA W KONKURSIE 
Nagrodą w Konkursie jest: 

a. zlecenie – na podstawie umowy o dzieło (lub rachunku bez VAT) z wynagrodzeniem o  
wartości 3250zł  brutto na opracowanie księgi identyfikacji wizualnej. 

b. promocja Wykonawcy w ramach Konkursu  

4. CECHY  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Logo i Identyfikacja wizualna powinny: 

 odpowiadać specyfice projektu „Owoc naszej pasji” 

 zachowywać jednolitość i zgodność z całym systemem komunikacji społecznej 
 charakteryzować się oryginalnością  
 przyczyniać się do osiągnięcia celu projektu 

 dodatkowym atutem będzie spójność z logo „Warka turystyczną perłą Mazowsza”   

5. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
Do udziału w Konkursie zapraszamy osoby indywidualne oraz firmy, posiadające doświadczenie w 
projektowaniu logotypów i opracowywaniu księgi identyfikacji wizualnej.  

Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do przygotowania Księgi Identyfikacji Wizualnej wg 
obowiązujących standardów i oświadcza, że posiada niezbędne doświadczenie i umiejętności (oraz 
na prośbę Organizatora przedstawi   swoje portfolio z przykładem przygotowanej księgi znaku). 

 

 



 

6. FORMA UDZIAŁU W KONKURSIE 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia jako wyłonieni w Konkursie musza 
przedstawić koncepcję projektu logo i przykład projektu tablicy promocyjnej Szlaku jabłkowego, 
zawierający pole tekstowe (max na ½ powierzchni), pole graficzne (zdjęcia/obrazki), pole 
logotypów. 

Do projektu logo należy dołączyć uzasadnienie rozwiązania tj. informacje w jaki sposób 
przedstawione logo kojarzy się z ideą projektu,  także jakie jest znaczenie i rola kolorów użytych w 
projekcie.  Koncepcja projektu logo może zawierać dowolna, czytelną kombinację słów, liczb i 
rysunków w jednym lub większej ilości kolorów.  

Koncepcję należy dostarczyć w wersji elektronicznej – pliku jpg. Pliki powinny zawierać: 

 Logo w wersji kolorowej, mieszczący się w polu 10x10cm i jego pomniejszenie mieszczące się w 
polu 2x2cm,  

 Projekt tablicy promocyjnej, mieszczący się w polu 20cm X 25cm 

 

Prace należy przesłać na adres andrzejzareba77@gmail.com do 19 października. 

7. PODSTAWA WYBORU 
Organizator powoła Komisję wybierającą Zwycięzcę, w skład której wejdą m.in. przedstawiciele 
Partnerstwa Projektu.  

8. ZAKRES PRAC ZWYCIĘZCY KONKURSU/WYKONAWCY  ZAWARTOŚĆ 
KSIĘGI IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 

 

1. Logo, w tym zasady używania logotypu tj.  
 Logotyp podstawowy 

 Pole ochronne logotypu w wersji podstawowej 
 Kolorystyka podstawowa logotypu 

 Warianty monochromatyczne i achromatyczne logotypu 

 Zasady stosowania logotypu na tle 

 Logotyp w wersji poziomej 
 Niedozwolone przykłady stosowania logotypu 

 

2. Czcionka  
 Podstawowy krój pisma 

 Zamiennik systemowy podstawowego kroju pisma 
 

3. Ogólna wizualizacja elementów graficznych tj.   
 Kolorystyka 

 Stałe elementy graficzne 

 Układ 
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 przykłady wykorzystania na materiałach, do zastosowania przy projektowaniu elementów 

projektu (zgodnie z zakresem projektu w załączniku), w tym: 
 Banerów (m.in. baner „Pociąg do Warki) 
 Tablic informacyjnych m.in. Szlaku jabłkowego (informacje promocyjne o szlaku, 

punktach na szlaku, informacjach o wareckich jabłkach, sadach itp.) 
 Szyldach punktów turystycznych na Szlaku jabłkowym 

 Murali przystankowych 

 Materiałach promocyjnych projektu 

 Strony internetowej o Szlaku jabłkowym 

 Materiałach promocyjnych imprezy JabłkoFest na zakończenie projektu 

 Promocji w lokalnych mediach 

 Queście jabłkowym/grze terenowej  
 Gadżetach promocyjnych projektu 

9. FORMA DOSTARCZENIA 
1. Księga Identyfikacji Wizualnej – w formie pliku pdf.  
2. Wszystkie potrzebne obiekty graficzne jako pliki źródłowe oraz pliki graficzne przygotowane do 

druku w następujących formatach i przestrzeniach kolorów: RGB, rastr: jpg, png, tiff, psd 
CMYK, rastr: jpg, tiff, psd RGB, wektor: pdf, eps, svg CMYK, wektor: pdf, eps, svg  

10. TERMIN REALIZACJI   
1. Nabór prac do konkursu: od 12 do 19 października 2016r 
2. Rozstrzygnięcie konkursu: 24 października 2016r. 
3. Termin realizacji Księgi Identyfikacji Wizualnej: do 10 listopada 2016r. 

11. INNE WARUNKI 
1. Zamawiający nie dopuszcza stosowania w jakiejkolwiek formie zapożyczeń z innych prac, 

projektów obcych, w tym zagranicznych, które są chronione prawami autorskimi oraz 
kupowania licencji obcych.   

2. Po wykonaniu opracowania będącego przedmiotem zapytania staje się ono własnością 
Zamawiającego, który  może według swojego uznania dowolnie opracowaniem rozporządzać. 

3. Z dniem podpisania protokołu przekazania, Stowarzyszenie W.A.R.K.A. nabywa autorskie 
prawa majątkowe do opracowanej logo bez obowiązku zapłaty dodatkowego 
wynagrodzenia,  w szczególności do:  
 utrwalania dowolną techniką,  
 rozpowszechniania – upubliczniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć  

do  niego dostęp w miejscu i czasie dowolnie wybranym,  
 zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie,  
 wykonywanie odbitek przy użyciu nośników magnetycznych, cyfrowych technik 

komputerowych,  
 wprowadzanie do obrotu,  
 wprowadzenie do pamięci komputera – przy czym przeniesienie praw, o których  
 mowa powyżej nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.   

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego 
opracowania w części prawem chronionej, przysługujące twórcy oraz wyraża zgodę 



 
na  dokonanie w opracowaniach będących przedmiotem zapytania wszelkich zmian, zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego przez inne osoby lub firmy, zrzekając się wynagrodzenia za 
akceptacją ewentualnych zmian projektu lub jego części oraz wszelkich roszczeń mogących 
wynikać ze zmiany opracowania. 

12. WSPÓŁPRACA Z WYKONAWCĄ 
1. W ramach realizacji zamówienia strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w ramach 

dokonywania akceptacji, konsultacji lub wskazywania obszarów wymagających poprawy w 
przedstawionych dokumentach i koncepcjach.  

2. Osobą do kontaktu ze strony Organizatora będzie: Andrzej Zaręba 
andrzejzareba77@gmail.com 

13. ROZLICZENIE 
1. Rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia tj. Księgi Identyfikacji 

Wizualnej na podstawie wystawionej faktury (bez VAT) lub rachunku do umowy o dzieło o 
wartości 3250zł brutto.   

2. Wykonawca w celu rozliczenia przedłoży rezultat prac wraz z propozycją protokołu odbioru. 

 

  



 

ZAŁĄCZNIK 1  
– Informacja o projekcie „Owoc Naszej Pasji” (wyciąg z opisu projektu przez Inicjatorów projektu) 
 

A. Cel projektu: 
Celem projektu „Owoc naszej pasji” jest uczynienie, poprzez zaangażowanie lokalnej społeczności  –  z 
dobra wspólnego jakim jest JABŁKO w Gminie Warka – symbolu regionu ziemi wareckiej, znaku 
szczególnego, z którym każdy mieszkaniec Warki będzie mógł się identyfikować i być z niego dumny.  
 

B. Podłoże/diagnoza projektu: 
Warka to miejsko-wiejska gmina poł. Mazowsza w Największym Sadzie Europy. Pierwsze 
skojarzenie z Warką to oczywiście skojarzenie z pewnym trunkiem, ale choć Warka piwem płynie 
to jabłkiem stoi. Sady owocowe stanowią tu niemal połowę użytków rolnych, stanowiąc 1/3 całej 
produkcji w powiecie grójeckim. Większość mieszkańców gminy znajduje zatrudnienie w 
rodzinnych gospodarstwach lub firmach obsługi sadowniczej (6 grup producenckich, sprzedaż 
sprzętu, środków ochrony, przetwórstwo, doradztwo sadownicze, opakowania), Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi (niegdyś Instytut Sadownictwa), kształci 
młodzież m.in. w sadownictwie. 
 

Jednak dla wielu mieszkańców regionu uprawa jabłoni sprowadza się tylko do funkcji czysto 
produkcyjnych. Osoby związane zawodowo z sadownictwem nie potrafią być dumne z tego co 
robią, nie chcą głośno opowiadać o swojej pracy. Paradoksalnie, nasz podziw budzą winnice, a nie 
potrafimy chwalić tego cudu, który bezpośrednio nas otacza. Zapominamy o jabłkach naszych 
codziennych, które niegdyś prosto z Warki trafiały na stoły królewskie, a dziś podbijają rynki od 
Kairu po Hanoi, a w konkursie „Trzy Znaki Smaku”, jabłko z naszego regionu zajęło 1 miejsce. 
 

Na szczęście obserwujemy pierwsze próby poszukiwania tożsamości i identyfikacji. Uruchomiono 2 
tłocznie soków z jabłek (Gąski, Magierowa Wola) rozpoczęto  produkcję cydru (Warwin i Browar w 
Warce), powstało Małe Muzeum Maszyn Sadowniczych, pojawiły się pierwsze gospodarstwa 
agroturystyczne wśród sadów (Kuźnia Talentów, Gospodarstwo Agroturystyczne Antonówka, 
Gospodarstwo Gabler Warka). Stowarzyszenie Kultywator opracowało projekt stworzenia Szkółki 
Owocowej (miejsca dla dzieci, gdzie jabłko jest głównym bohaterem). Przybywa inicjatyw 
społecznych w ramach Programu Działaj Lokalnie, które pokazują, że mieszkańcy zaczynają mówić 
o jabłku także w kontekście przyjemności („Owoc naszej pasji”, „Cooltura pod jabłonką”).  
 

Z racji rozwoju turystyki (kajaki, historia) goście, którzy trafiają na rynek i zadają pytanie: gdzie 
można kupić jabłka, napić się cydru, zwiedzić gospodarstwo lub poznać historię sadownictwa. 
Niestety ciągle, ku ich zdziwieniu, te potrzeby nie są zaspokojone. A miejski rynek zamiast 
przyciągać i informować-odstrasza mnogością śpiących na ławkach bezdomnych. 
Zamierzamy zatem z dobra wspólnego naszej gminy jakim jest jabłko stworzyć symbol regionu, 
znak szczególny, z którym każdy mieszkaniec naszej gminy może się identyfikować i być z niego 
dumny. 



 
 

C. Opis dobra wspólnego, które jest przedmiotem Projektu 
Żyjemy w pięknym i inspirującym miejscu. Właśnie teraz, gdy kwitną sady, natura pokazuje całe 
swoje piękno, każe się podziwiać i daje powody do zachwytu. Ktoś, kto nie widział kwitnących po 
horyzont drzew owocowym, nie poczuł tego odurzającego zapachu unoszącego się w powietrzu, 
nie wie jak wiele traci. Za niegodziwość należałoby uznać działanie kogoś, kto nie chce się takim 
cudem dzielić, a głupotą byłoby niedostrzeganie tego piękna. Sami jednak doświadczamy tej 
niewrażliwości bo nawet najbardziej niezwykłe rzeczy szybko powszednieją. Potrzebny jest krótki 
oddech i spojrzenie z boku, byśmy mogli zachwycić się tym co nas otacza. Postanowiliśmy 
otworzyć oczy, a zaczniemy ab ovo(c), bo jabłko to owoc naszej pasji, pracy i starań. Nasze dobro 
wspólne. Nie zamierzamy stawiać go na piedestał i podziwiać w skupieniu. I choć zabrzmi to 
arogancko, chcemy nasze dobro wspólne zaprząc do ciężkiej pracy. Konstruując projekt zakładamy 
uczynienie z jabłka nie tyle idola co symbolu regionu, wokół którego najłatwiej zintegrować 
społeczność.  
Gdybyśmy chcieli wypromować jedynie produkt lokalny, użylibyśmy zapewne innych narzędzi i 
mechanizmów, ale nam chodzi o społeczne zaangażowanie, o rozbudzenie aktywności i dotarcie 
do jak największej liczby mieszkańców z nowym przekazem i energią.  
 

Z pełną świadomością wyjątkowości miejsca w jakim żyjemy chcemy zrealizować projekt, którego 
głównym beneficjentem będziemy my sami, czyli mieszkańcy gminy Warka. Chcemy odczarować 
wizerunek jabłka związany tylko z codzienną pracą, postrzeganego wyłącznie przez pryzmat 
potencjalnego dochodu, pomożemy mieszkańcom dostrzec w nim nasze dobro wspólne, wokół 
którego możemy i powinniśmy budować aktywności. To ono decyduje o naszej tożsamości i 
wyjątkowości, pozwala nam być kimś nietuzinkowym i jednoznacznie identyfikowalnym na 
zewnątrz. 
Nie zamierzamy szczelnie zamknięci w Największym Sadzie Europy, cieszyć się dobrem wspólnym i 
puchnąć z dumy. Promocja i prowadzone akcje informacyjne będą przyciągały turystów 
zainteresowanych nie tylko jabłkiem, ale również regionem. Zagwarantuje to stały napływ nowych 
odbiorców planowanych przez nas przedsięwzięć. Jesteśmy przekonani, że przygotowywane 
działania poszerzą ofertę turystyczną regionu i zbudują jego nowy wizerunek. A pozytywne 
wrażenia wyniesione z wizyty w Warce będą również niosły ze sobą życzliwe skojarzenia w 
momencie podejmowania decyzji konsumenckich. 
 

D. Działania w projekcie 
-JABŁKO W MIEŚCIE: jabłko w przestrzeni i zieleni miejskiej. Konkurs na identyfikację wizualną, 
włączenie m.in. architektów zieleni (motyw jabłka: m.in na tablicach, dywan kwiatowy). Banery 
(2szt) „Pociąg do jabłka” przy stacji PKP, murale jabłkowe na odnowionych ok. 10 przystankach. 
-WOLNY RYNEK: Na rynku zainstalujemy SKRZYNKĘ KONTAKTOWĄ która zostanie zbudowana 
siłami lokalnych rzemieślników i sadowników inspirowana konstrukcją 
http://www.stowarzyszeniewarka.pl/wp-content/uploads/2016/05/SK.jpg mobilne urządzenie o 
charakterze centrum projektu/sceny/kramu/miejsca prezentacji /centrum 
informacji/promocji/animacji/mebla miejskiego. W skrzynio-paletach, mieszkańcy posadzą 
drzewka owocowe (ok. 8 skrzyń, ok. 30 jabłonek), tworząc w ten sposób sad wokół Skrzynki, w 



 
którym można będzie odpocząć pod parasolami z motywem jabłka, na meblach sadowych 
(siedziska i stoliki) z ok. 20 palet. 
-SZLAK OWOCOWY: Spięcie Istniejącej infrastruktury w postaci już działających, lub też 
powstających ośrodków w jeden spójny zespół tematycznie związany z jabłkiem. Na trasie 
m.in.  Szkółka Owocowa w Bończy, Skrzynka Kontaktowa, quest, Laboratorium Owocowe w PSP 
Konary, Małe Muzeum Maszyn Sadowniczych w Grażynie. Wsparcie kompetencyjnie (szkolenie dla 
animatorów) oraz promocyjne (informatorium turystyczne w postaci 8 tablic na rynku – historia 
sadownictwa, opis elementów szlaku, informacje turystyczne, o jabłkach i  jablkowa.warka.pl) 
-JABŁKOFEST: impreza plenerowa podsumowująca projekt: w aranżacji jabłkowej, z finalizacją 
konkursów jabłkowych. Z racji nawiązania do lokalnych tradycji i historii wydarzenie będzie 
zorganizowane na ludowa nutę z udziałem muzyków, warsztaty laboratorium owocowego 

Harmonogram: 
IX-XII ‘16: identyfikacja wizualna, opracowanie informatorium turystycznego (tablice, www), 
szkolenia dla animatorów szlaku, opracowanie założeń do konkursów jabłkowych.  
I-II ‘17: promocja w lokalnych mediach i na facebooku, m.in. konkurs na logo, projekty murali, 
hasło promujące, rozpoczęcie pracy nad questem 

III-V ‘17: instalacja tablic i banerów Pociąg do jabłka. Akcja Wolny Rynek: tworzenie i instalacja 
Skrzynki Kontaktowej, sadu z meblami, finalizacja questu, opracowanie kalendarza wydarzeń 
Skrzynki, ogłoszenie konkursów (jabłko m.in. w: muzyce, kulinariach, sztukach plastycznych) 
VI-VII ‘17: działania Skrzynki Kontaktowej (np. warsztaty laboratorium owocowego, koncerty 
lokalnych artystów, kino plenerowe, mini szkółka owocowa, promocja questu) 
IX ‘17: 
 

E. Promocja projektu 
Lansowanie całego przedsięwzięcia  zapoczątkowane jeszcze przed startem projektu musi być 
nośnikiem idei i promować wartości, które chcemy zbudować dzięki jego realizacji. Z kolei 
promowanie poszczególnych wydarzeń powinno pełnić funkcje czysto informacyjne.  
Akcja promocyjna oprze się na lokalnych gazetach i portalach, akcji na Facebooku, a zawarty 
przekaz będzie pełnił rolę informacyjną, dokumentującą i angażującą. Chcemy mówić prosto i do 
serca „Zabierz rodzinę i sąsiada, rękawice i sekator. Przyjdź na warecki rynek! Razem zasadzimy 
sad jabłoniowy w centrum miasta aby wspólnie cieszyć się owocem naszej pracy” Przekaz 
skierowany na zewnątrz będzie służył promocji Szlaku Jabłkowego budując wizerunek miejsca.  Do 
realizacji tego celu wykorzystamy www.jablkowa.warka.pl, tablice w Skrzynce Kontaktowej, 
będziemy starali się zainteresować akcją media ogólnopolskie radio, telewizje śniadaniowe. 
Partnerzy projektu deklarują swój udział w kolportażu materiałów promujących inicjatywy 
projektowe, planujemy w związku z tym zainicjować akcję „Ambasador projektu”, która byłaby 
formą uznania dla partnerów. 
Promocja projektu w mediach stanie się okazją do przypomnienia jakie projekty PAFW były u nas 
realizowane. W ramach JabłkoFest przy warsztatach laboratorium owocowego przygotowanego 
przez Realizatora Programu Projektor zlokalizujemy stoisko z materiałami informacyjnymi PAFW 
oraz będziemy promować realizatorów programów PAFW oraz ich zasoby zdobyte dzięki udziałowi 
w Programach PAFW. 
 


