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kod CPV: 79822500-7 Usługi projektów graficznych
Usługi projektów graficznych
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 28 maja 2013 r., Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 ze zm.).
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług
graficznych na potrzeby Zamawiającego od dnia podpisania umowy do 31 października 2017 roku.
W zakresie oczekiwanych usług graficznych mieścić się będą między innymi:
1) opracowanie wspólnie z Zamawiającym nowej koncepcji Key Visual (na bazie istniejącego Key
Visuala),
2) tworzenie profesjonalnych projektów graficznych służących identyfikacji wizualnej Zamawiającego,
3) projektowanie, tworzenie i wdrożenie szeroko rozumianych materiałów graficznych na poligrafię
reklamową,
4) tworzenie elementów graficznych do użytku cyfrowego (banery, dostosowanie zdjęć itd.),
5) tworzenie elementów graficznych do użytku internetowego (kreacje w formacie flash (SWF),
html5), w tym mediów społecznościowych,
6) tworzenie elementów graficznych do użytku w niestandardowych formach wizualnych,
7) tworzenie elementów graficznych do brandingu obiektów takie jak: obiekty sportowe (basen,
stadion), hale widowiskowe, miejsca zakwaterowania, inne obiekty i place wskazane przez
Zamawiającego
8) tworzenie elementów graficznych do brandingu materiałów promocyjnych/ gadżetów,
9) przeformatowywanie projektów do wymaganych formatów,
10) obróbka zdjęć i podstawowy montaż video (manipulacja fotografii i video) z materiałów
powierzonych przez Zamawiającego,
11) tworzenie projektów wydawnictw książkowych
12) składanie projektów do druku (DTP),
13) bieżąca współpraca i konsultacja w zakresie wizualnych działań Zamawiającego,
14) odpowiadanie za spójność wizualną i estetykę materiałów graficznych Zamawiającego,

15) konsultacje w zakresie wykorzystywania logotypu Zamawiającego,
16) modyfikacja istniejących już projektów znajdujących się w dyspozycji Zamawiającego,
17) zakup zdjęć i materiałów video z serwisów fotograficznych na potrzeby Zamawiającego,
18) współpraca z podwykonawcami Zamawiającego,
19) świadczenie usług w siedzibie Zamawiającego w ramach potrzeb Zamawiającego,
20) dostosowanie materiałów video do specyfikacji technicznej dla konkretnych zastosowań,
21) wykonywanie do 3 poprawek przedłożonego projektu w ramach 1 zlecenia (bez dodatkowego
wynagrodzenia),
22) Wykonawca po zakończeniu umowy przekaże Zamawiającemu archiwum wszystkich, wykonanych
w ramach umowy, projektów (w tym również w plikach otwartych), na dwóch nośnikach
zewnętrznych.
Zamawiający informuje, że maksymalna liczba zleconych godzin prac graficznych w jednym miesiącu
kalendarzowym w 2016 roku wyniosła 150 godzin.
Podane wyżej zadania projektowe są przykładowe i służyć mają Wykonawcy jedynie oszacowaniu
ilości godzin prac dla tych zadań.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest do wskazania osoby,
oddelegowanej do stałej współpracy z Zamawiającym, w tym świadczenia usług w siedzibie
Zamawiającego (w wymiarze czasowym max. 16h w tygodniu).
Maksymalna ilość godzin usługi pracy grafika może wynieść 2500 godzin.
Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do podania stawki godzinowej. Zadeklarowana stawka
godzinowa będzie obowiązywała przez cały okres umowy.
Rozliczanie będzie następowało w zaokrągleniu do 15 minut. Osoba odpowiedzialna po stronie
Zamawiającego będzie zgłaszała zapotrzebowanie na określony projekt a wybrany wykonawca będzie
wysyłał informację co do ilości roboczogodzin potrzebnych na realizację projektu – w przypadku
akceptacji, zadanie zostanie zlecone.
Każdy z Wykonawców oprócz przedstawianie stawki za roboczogodzinę, zobowiązany jest do
zadeklarowania ilości roboczogodzin co do przykładowych projektów przedstawionych w załączniku.
Ilość roboczogodzin zadeklarowana co do przykładowych projektów będzie wiążąca dla tych
projektów w trakcie trwania umowy. Rozliczenie ilości godzin w czasie trwania umowy będzie
następowało po każdym miesiącu na podstawie przesłanego Zamawiającemu raportu z wykonania.

