Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 8 do SIWZ
Zakres Zadań Wykonawcy
Usługa polegająca na:
- przygotowaniu i dostarczeniu materiałów konferencyjnych: opracowanie i
przygotowanie projektu, sporządzenie składu, przygotowanie do druku i druk folderu,
- dostarczeniu gadżetów konferencyjnych: klipu na notatki, torby na laptopa, wizytownika
Nr ref. ZP/PN/SZP/64/2012
Termin realizacji usługi: 30 września 2012 roku.

1. Wymagane warunki w zakresie umieszczenia obowiązkowych znaków graficznych:
a) Na każdej przedmiotowej publikacji, Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia znaków
graficznych: logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz logo Unii
Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
stosowanymi zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie „Wytyczne dotyczące oznaczania
projektów w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”, który Zamawiający
przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do stosowania
zasad tworzenia reprodukcji emblematów.
b) Na każdej wskazanej przez Zamawiającego publikacji, Wykonawca zobowiązany jest do
umieszczenia znaku graficznego (loga) instytucji realizującej Projekt oraz loga projektu, które
otrzyma w wersji elektronicznej od Zamawiającego.
2. Na stronie tytułowej każdej z przedmiotowych publikacji powinna znaleźć się informacja
o współfinansowaniu wraz z logotypami. Treści informacji zostaną przekazane
Wykonawcy przez Zamawiającego w wersji elektronicznej.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona projekt graficzny każdej z
przedmiotowych
publikacji (zgodnie z sugestiami Zamawiającego) i przedłoży
Zamawiającemu do zatwierdzenia i akceptacji przed zleceniem do druku.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji po minimum
trzy wzory/projekty każdego z materiałów promocyjnych opisanych w Tabeli 1 z
umieszczonymi na nich logami oraz innymi wymaganymi elementami graficznymi.
Zamawiający wybierze z przedstawionych wzorów jeden, który zostanie przekazany do
realizacji. Zamawiający zastrzega sobie na akceptację 5 dni roboczych.
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatwierdzania projektu graficznego przedmiotowych
publikacji przeznaczonych do druku, bez możliwości dokonywania późniejszych zmian
przez Wykonawcę.
6. Materiały zostaną przekazane Zamawiającemu w ciągu 15 dni roboczych od dnia
zaakceptowania ostatecznej wersji graficznej.
7. Wszystkie materiały Wykonawca będzie dostarczał na własny koszt do siedziby
Zamawiającego.
8. Wytyczne w zakresie współpracy:
a) Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prowadzenie zlecenia oraz osobę
zastępującą prowadzącego zlecenie, w przypadku jego nieobecności;
b) Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i wprowadzić wszystkie uwagi zgłoszone
przez Zamawiającego (korekty po składzie), w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia;
c) Współpraca będzie polegała na bezpośrednich, telefonicznych i mailowych
kontaktach;
d) Kontakty bezpośrednie będą miały miejsce w siedzibie Zamawiającego z
częstotliwością uzależnioną od potrzeb Zamawiającego.
9. Z chwilą przekazania Zamawiającemu prac wykonanych przez Wykonawcę, należyte
wykonanie usługi zostanie potwierdzonych obustronnie podpisanym protokołem odbioru
(Uwaga: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za usługi (czynności) faktycznie
Wykonane).
10. Opracowanie projektów materiałów wykazanych w Tabeli 1. następuje i z przeniesieniem
autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.
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Tabela 1. Wymagane warunki w zakresie wymienionej usługi
Lp.
1

2

3

4

Przedmiot usługi

Foldery

Teczka na laptopa

Wizytownik

Klip do papieru

Ilość/sztuki

80

80

80

500

materiał wydruku
i gramatura
papier środek offset 120g,
okładka kreda 250g + folia
mat na zew., oprawa
zeszytowa z oczkiem
Skórzana torba na laptopa
zaprojektowana tak, aby
można było korzystać z
komputera bez konieczności
wyjmowania go z torby.
Posiada liczne przegródki na
akcesoria komputerowe i
dokumenty. Firmy Crisma
model nr 29060 lub
równoważny
Etui na wizytówki wykonane
ze skóry, dodatkowo
ozdobionej białymi szwami.
Posiada miejsce na 72
wizytówki. Firmy CrisMa
model 29061 lub
rownoważny

Metalowy klip na notatki z
plastikowym miejscem na
nadruk logotypów.

rozmiar

ilość kolorów

uwagi

A4

Kolor 4+4

16 stron wraz z
okładką

Tłoczenie

Wymagane
oznaczenie
zgodnie z
zasadami
promocji
projektów UE

12,5x22,5x1,8 cm

Tłoczenie

Wymagane
oznaczenie
zgodnie z
zasadami
promocji
projektów UE

36×55×10 mm

Nadruk 1 kolor
wielkość
nadruku
20x10 mm

Wymagane
oznaczenie
zgodnie z
zasadami
promocji
projektów UE

34,5x29,5x6,8 cm

Uwaga:
Usługa będąca przedmiotem przyszłej umowy posiada charakter złożony. Obejmuje
opracowanie merytoryczne i graficzne materiałów wskazanych w tabeli, druk tych
materiałów na ryzyko i koszt Wykonawcy.
Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie materiałów w oparciu o treści i elementy
graficzne dostarczone przez Zamawiającego, co nie jest jednoznaczne z tym, iż powinien
bazować tylko i wyłącznie na otrzymanych materiałach. Zamawiający zgodnie z umową
zobowiązany będzie jedynie do dostarczenia materiałów typu logotypy projektu i instytucji,
zdjęcia. Zadaniem Wykonawcy jest stworzenie elementów graficznych folderu, teczki,
wizytownika i klipu do papieru przy czym poprzez pojęcie „projektowanie” Zamawiający
rozumie merytoryczny oraz twórczy i kreatywny rodzaj działalności, którego celem jest
otrzymanie wzoru zamierzonego przedmiotu.

