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Zapytanie ofertowe w  ramach trybu Rozeznania rynku nr 5/10/2017/OWES 

z dnia 22 listopada  2017 

Dotyczące  wykonania projektu graficznego systemu identyfikacji wizualnej  certyfikacji i konkursu 

Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie 

w ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion 

metropolitalny” (OWES) realizowanego przez  Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-

GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską 

Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją Pracodawców PRACODAWCY POMORZA, 

Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie realizowanego w 

ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO 

WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi 

Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.1. 

I. Nazwa i adres zamawiającego  

Pracodawcy Pomorza 

Aleja Zwycięstwa 24,  

80-219 Gdańsk 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92312000-1 - usługi artystyczne 

 

1. Charakterystyka przedmiotu zapytania:  

Pracodawcy Pomorza zapraszają  do złożenia oferty na wykonanie i przekazanie 

Zamawiającemu projektu graficznego systemu identyfikacji wizualnej certyfikacji i konkursu 

Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie:  

1) przedmiotem zamówienia jest wykonanie i przekazanie projektu graficznego systemu 

identyfikacji wizualnej;  

2) termin wykonania zamówienia – 15 grudnia 2017 r.;  

3) projekty graficzne na elementy systemu identyfikacji wizualnej (tam, gdzie dotyczy) powinny 

być wykonane techniką komputerową, zapewniającą możliwość powiększania  bez utraty 

ostrości i ryzyka pikselizacji;                                

4) projekty graficzne na elementy systemu identyfikacji wizualnej (tam, gdzie dotyczy) powinny 

być w wersjach dostosowanych do różnych formatów papieru – od A5 do A0;  

5) projekty graficzne na elementy systemu identyfikacji wizualnej (tam, gdzie dotyczy) powinny 

być w wersjach dostosowanych do różnego rodzaju nośników wydruku;  

6) zakres przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

Opis ma charakter ogólny – szczegółowa koncepcja zostanie opracowana w oparciu o 

konsultacje pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą po zawarciu umowy;   

7) Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z 

przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek 

roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego;  



 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020 

 

8) Zamawiający zapewnia, że przysłany przez Wykonawcę, a niewybrany projekt nie będzie 

wykorzystywany do innych celów.  

9) Z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca:  

a) przeniesie na Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota - Pracodawcy 

Pomorza autorskie prawa majątkowe oryginału  projektu graficznego systemu identyfikacji 

wizualnej,  

oraz   

b) wraz z autorskimi prawami majątkowymi Wykonawca przeniesie na Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej Dobra Robota - Pracodawcy Pomorza wyłączne prawo do 

wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.  

 

2. Wymagania dotyczące Wykonawcy:  

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem jednego projektu systemu identyfikacji  wizualnej 

przyjętego do realizacji.  

3. Sposób przygotowania i złożenia oferty:  

 

1) Wykonawca składa ofertę na podstawie Formularza ofertowego  − Załącznik  nr 2.   

2) Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z 

formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla 

formy organizacji oferenta, a następnie jej skan należy przesłać pocztą elektroniczną na adres 

email: galusa@dobrarobota.org 

3) Do oferty Wykonawca załączy plik elektroniczny z koncepcją logo w kolorze oraz  koncepcją 

certyfikatu (pliki pdf obu koncepcji w kolorze), na podstawie których zostanie dokonana ocena 

walorów artystycznych projektu.   

4) Do oferty na potwierdzenie posiadanego doświadczenia Wykonawca załączy pliki pdf 

przykładowych elementów systemu identyfikacji wizualnej (np. logo, druki firmowe, ulotka) z 

nazwą instytucji dla której Wykonawca wykonał projekt;  

 

4.   Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:  

W przypadku pytań związanych z procesem ofertowym prosimy o kontakt: Hanna Gałusa e-mail: 

galusa@dobrarobota.org 

5. Kryterium wyboru ofert:  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

100% = 100 pkt  

a. Cena  (C) – 60% (=60 pkt)  

cena najtańszej oferty 

........................................... X 60 pkt                            

cena oferty badanej 

 

 

mailto:galusa@dobrarobota.org
mailto:galusa@dobrarobota.org


 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020 

 

 

 

b. Kryterium jakościowe - walory artystyczne (WA) – 40% (=40 pkt)   

i. Logo – max 20 pkt  

                             Kryteria: logo powinno:  

- nawiązywać do tematyki konkursu 

 

ii. Projekt certyfikatu – max. 20 pkt  

Kryteria: certyfikat powinien:  

− być spójny z wizerunkiem logo  

− być kojarzony z  odpowiedzialnością i wrażliwością społeczną   

Zamawiający dokona oceny walorów artystycznych koncepcji logo w kolorze oraz  koncepcji certyfikatu 

przyznając od 1 do 40 punktów, w tym max 20 pkt za koncepcję logo i max 20 pkt za koncepcję 

certyfikatu ze znakiem Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie .   

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną 

według wzoru:  

P = C + WA  

P – łączna liczba punktów kryteriów cena i walory artystyczne  

C – liczba punktów w kryterium cena oferty badanej  

WA – liczba punktów w kryterium walory artystyczne oferty badanej  

 

6. Termin składania ofert na podstawie Formularza ofertowego (Załącznik nr 2):  

30.11.2017 r., godz. 12:00 z dopiskiem w temacie poczty: „system identyfikacji wizualnej”.  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną poinformowani drogą e-mailową w terminie 

5 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert. W tym samym terminie do podmiotu wybranego 

w wyniku rozstrzygnięcia zapytania zostanie skierowane zaproszenie do realizacji zamówienia.  

                               

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego.  
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  
  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

I. LOGO  

 

1) Projekt dwóch koncepcji logo.   

2) Rozwinięcie i dopracowanie wybranej koncepcji.  

3) Projekt  wariacji znaku do różnych zastosowań:   wersji  negatywowej,  monochromatycznej.  

4) Logo w wersji wielobarwnej, monochromatycznej, achromatycznej.  

5) Logo w 2 formatach: wektorowy (AI, cdr, eps) i rastrowy (png, jpg, pdf).  

6) Projekt graficzny logotypu dostosowany do różnych rozdzielczości, formatów  

7) wydruku i rodzajów papieru.  

 

II. KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ  

 

1) Opis budowy znaku – na opis budowy znaku składają się: wymiary, kolorystyka, formy 

dopuszczalne i niedopuszczalne, zastosowane fonty (czcionki).  

2) Projekt zestawu nośników – druki firmowe - projekt graficzny druków firmowych 

dostosowany do różnych rozdzielczości, formatów wydruku i rodzajów papieru:  

a) Papier firmowy w formacie A4 (kolorowy i monochromatyczny),  

b) Wzór zaproszenia,  

c) Szablon prezentacji w programie PowerPoint,  

d) Identyfikator,   

e) Certyfikat.  

 

III. MATERIAŁY REKLAMOWE   

1) Ulotka dwustronna - projekt graficzny ulotki dostosowany do różnych rozdzielczości, 

formatów wydruku i rodzajów papieru.  

2) Plakat - projekt graficzny dostosowany do różnych rozdzielczości, formatów wydruku i 

rodzajów papieru.         

3) Roll-up - projekt graficzny roll-up’u dostosowany do różnych rozdzielczości,  

4) formatów wydruku i rodzajów papieru.  

5) Projekt bannera internetowego promującego konkurs i certyfikację .  

6) Projekt bannera internetowego dla przedsiębiorcy, który uzyska tytuł przedsiębiorcy 

odpowiedzialnego i wrażliwego społecznie reklamowego  

7) Projekt pieczęci/znaku Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie  
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  

  

                                              ......................................  

                                                                                                            (Miejscowość i data)  

 

FORMULARZ OFERTOWY  

Na   wykonanie projektu graficznego systemu identyfikacji wizualnej certyfikacji i konkursu 

Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie 

........................................................................................................................................ 

(pełna nazwa firmy wykonawcy/imię i nazwisko wykonawcy   ) 

posiadający siedzibę ……………………………………………………………………………….......... 

( ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) 

 

Telefon……………………………………………………..                         e-mail ................................. 

nr identyfikacyjny NIP ...............................................,     

REGON: ...........................................................( jeśli dotyczy ) 

PESEL …………………………. (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub 

osoby fizycznej)   

 Reprezentowany przez ................................................................................................................  

                      (imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania)  

 

Po zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym  z dnia 22.11.2017 r.  oferujemy wykonanie do dnia 15 

grudnia 2017 i przekazanie Zamawiającemu projektu graficznego systemu identyfikacji wizualnej 

(zwanych przedmiotem zamówienia) za:   

 

kwota  brutto ……………… zł (słownie: ……………………………………………………………)  

Kwota  netto ...................zł (słownie…………………………………………………………………….)  

Należny podatek VAT ….% tj. ...........zł (słownie: ………………………………………………….)  

      

 

         

 



 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020 

 

                  

1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz  z załącznikami.  

2) Oświadczamy, że dostarczony przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi określone 

przez Zamawiającego w  Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do 

Zapytania ofertowego.  

3) Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania projektu 

graficznego Systemu identyfikacji wizualnej.  

4) Oświadczamy, że nie będziemy podnosić jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z 

tytułu kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.   

5) Oświadczamy, że z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia przeniesiemy na Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej Dobra Robota - Pracodawcy Pomorza własność oraz autorskie prawa 

majątkowe oryginału  projektu graficznego systemu identyfikacji wizualnej oraz, że wraz z 

autorskimi prawami majątkowymi przeniesiemy na Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Dobra Robota - Pracodawcy Pomorza wyłączne prawo do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich.  

6) Oświadczamy, że projekt graficzny systemu identyfikacji wizualnej wykonamy do 15  grudnia 

2017 r.  

7) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

8) Do Formularza ofertowego załączamy:  

a) Koncepcję logo i certyfikatu  Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy społecznie; 

(pliki pdf) 

b) przykładowych elementów zaprojektowanego przez Oferenta systemu identyfikacji 

wizualnej (np. logo, druki firmowe, ulotka) oraz nazwę instytucji dla której projekt 

został wykonany; (skany, pliki pdf) 

 

  

    

             ……………………………..  

                                                                                                                         (pieczęć i podpis)                                
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego  

 

OŚWIADCZENIE 

o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

 

 

……………………………………………….…….…..                                              ………………………… dnia …………………… 

 /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy                                                  /miejscowość/ 

/ dane wykonawcy/           

 

Przystępując do udziału w postępowaniu na realizacje wykonania projektu graficznego systemu 

identyfikacji wizualnej  certyfikacji i konkursu Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie 

w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion 

metropolitalny” (OWES) – zapytanie ofertowe  w trybie rozeznania rynku nr 5/10/2017/0WES. 

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

…………………………………………      ……………………………………………. 

Czytelny podpis osoby upoważnionej do                                                  Pieczęć  podmiotu przedstawiania 

oferty oraz parafowania  każdej strony oferty  

 


