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Załącznik nr 3 do REGULAMINU KONKURSU  

  
1. Przedmiot umowy: 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zakresu prac określonych w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu Konkursu na koncepcję plastyczną Systemu Identyfikacji Wizualnej Biblioteki 

Publicznej m. st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, na podstawie 

zwycięskiej koncepcji plastycznej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do 

zatwierdzenia pełnego i spójnego SIW. 

Przedmiotem opracowania Projektu Identyfikacji Wizualnej Biblioteki jest stworzenie spójnego 

systemu znaków, który ma się przyczynić do powstania wyrazistego i  rozpoznawalnego wizerunku 

Biblioteki.   Projekt będzie dotyczył nowego, będącego w trakcie rozbudowy, gmachu Biblioteki 

oraz istniejącego  zabytkowego gmachu im. St. Kierbedziów na ul. Koszykowej 26/28.  

1) Oznaczenia  zewnętrzne  (zabytkowy gmach im. St. Kierbedziów)  i  wejście przez bramę do 

nowego gmachu (wyraźne oznakowanie głównych  wejść do Biblioteki) 

a) Tablica z godzinami otwarcia  

b) Tablica informacyjna z logo  

c) Szyld  

2) Oznaczenia  wewnętrzne 

TABLICE :  

a) Tablice  z nazwą każdego z Działów i godzinami otwarcia 

b) Tablice z informacją o przeznaczeniu pomieszczeń 

c) Tablice wskazujące kierunek dotarcia do pomieszczeń i Działów 

d) Tablice z planami poziomów  Biblioteki  

e) Tablice z oznaczeniami stanowisk obsługi  (Informatorium, Rejestracja itp.) 

f) Tablice informacyjne  przy  pionach komunikacyjnych 

g) Tablice informacyjne z dodatkowymi  komunikatami typu '' Jeśli zamówiłeś książkę zgłoś to 

bibliotekarzowi”  

h) Tablice z oznaczeniami komputerów (komputery z dostępem do katalogów, komputery z 

bazami typu Lex) 

i) Tablice z oznaczeniami typu: (wpłatomat do systemu wydruków pre-paid, punkt 

informacyjny – infoboks, skaner, xero itp.  

j) Tablica z podziałem UKD, ogólny schemat ustawienia książek w  wolnym dostępie (dot. 

Wybranych Działów) 
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PIKTOGRAMY 

a) strefa ciszy, strefa półgłośna, toalety, winda, zakaz jedzenia, zakaz używania telefonów  

kom., strefa wifi, dostęp do internetu,  numery pięter  

REGULAMINY 

a) Regulamin Biblioteki wywieszany w każdym  Dziale  

b) Skrócony Regulamin Biblioteki  

c) Odrębny Regulamin Wypożyczalni  

d) Regulamin korzystania z samoobsługowych urządzeń  

PLANY  CZYTELNI (z możliwością edytowania)  

a) mapa miejsc siedzących w czytelniach (dot. wybranych Działów) 

OZNACZENIA REGAŁÓW I PRZEKŁADKI 

a) tablice na pełnych bokach regałów z informacją o numerze, zawartości i tematyce regału 

b) tablice umiejscowione na szczycie regałów (np. Seria Biblioteki Narodowej)  

c) szyldy mocowane bezpośrednio do półek z nazwami poszczególnych dziedzin   

d) przekładki (indywidualnie dopasowane do klasyfikacji UKD każdego z Działów)  

e) podpórki do książek na regał  

f) napisy stojące na skrzyniach katalogowvch 

g) nr regałów  

h) wzory etykiet do katalogów kartkowych tematycznych i alfabetycznych  

i) tytuły czasopism  

NUMERY MIEJSC NA STOLIKACH 

ponadto: 

Piktogramy do nowego systemu katalogowego oznaczające typy zasobów (Książka, Czasopismo, 

płyta CD) 

Karty czytelników i pracowników 

Kieszenie na rewersy i ulotki  

Tablice na plakaty  

Gabloty  informacyjne   

Wizytówki czytelni, wizytówki,  materiały promocyjne.  

 

2. Termin wykonania umowy 

Nieprzekraczalny termin zakończenia i uzgodnienia prac projektowych – 90 dni od terminu 

zawarcia umowy. 
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3. Wynagrodzenie wykonawcy 

Wynagrodzenie wykonawcy nie może przekroczyć kwoty 30 000 zł brutto. Kwota wynagrodzenia 

zostanie wypłacona po protokolarnym odbiorze bez uwag przedmiotu umowy przez 

zamawiającego. 

 

4. Zabezpieczenie praw autorskich 

Przysługują zamawiającemu na zasadach określonych w § 7 Regulaminu Konkursu. 

  
 


