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Rzeszów, 10 czerwca 2015 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR MASIT_COD/1/2015 

w ramach zakupu usług o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30.000 EURO (bez VAT) 

 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”, ul. Nizinna 20/1, 35-303 Rzeszów,  

NIP: 8133674983 

Osoby do kontaktu: Janusz Halik, Katarzyna Śliwa-Martinez, tel.: 17 866 12 99, e-mail: 

k.sliwa@kraina-podkarpacie.pl 

 

Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” zwraca się z prośbą o przedstawienie 

oferty na opracowanie graficzne logo projektu i księgi znaków. 

 

Działanie podejmowane jest w ramach projektu o numerze umowy Nr/15-2/167/NCBR/2015 pt. 

„Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” (MASIT_COD), 

dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOWACJE 

SPOŁECZNE. 

 

1. Przedmiot zamówienia:  

Usługa polegająca na opracowaniu graficznym logo projektu i księgi znaków. Logo projektu 

powinno zostać zaprezentowane na projekcie papieru firmowego, wizytówki i szablonie 

slajdu w programie Power Point. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) Logo – konsultacje, projekty koncepcyjne logo, korekty bez limitu; 

b) Księga Znaku – wydruk kart prezentujących znak i jego wersje wraz z opisem budowy logo: 

układy sygnetu, logotypu i hasła, pola ochronnego znaku, specyfikacja koloru dla 

przestrzeni CMYK, tła, typografia + wydruk projektów papieru firmowego, wizytówki  

i szablonu slajdu; 

c) przestrzeń barwna: CMYK; 

d) wersje: kolor, monochromatyczna, achromatyczna; 

e) formaty wektorowe - cdr, pdf; 

f) formaty rastrowe - psd, png, jpg; 

g) koncepcja logo powinna nawiązywać do celu projektu: opracowanie modelu aktywizacji 

społeczności lokalnych oraz narzędzia IT umożliwiającego współtworzenie produktów, 

usług i rozwiązań organizacyjnych w sektorach obejmujących jakość życia (zrównoważoną 

turystykę, zdrowie i eko-technologie); 

h) projekty powinny nawiązywać do kolorystyki logo Stowarzyszenia Klastra „Kraina 

Podkarpacie”. 
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3. Wymagania: 

Zamawiający wymaga przekazania autorskich praw majątkowych do logo. 

4. Termin realizacji zamówienia:  

Do 3 lipca 2015 r. 

5. Termin składania ofert:  

Do 23.06.2015 r. do godz. 12.00. 

6. Opis sposobu przygotowania i dostarczenia oferty: 

Oferta powinna zostać przygotowana na załączonych formularzach (zał.1 i 2), które należy 

dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina 

Podkarpacie” ul. Nizinna 20/1, 35-303 Rzeszów osobiście lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (skan) na adres e-mail: masit.cod@kraina-podkarpacie.pl. Na kopercie lub w 

tytule e-maila powinien znajdować się opis: Oferta na przygotowanie logo projektu. 

7. Kryteria oceny ofert:  

� Cena – 80% 

� Termin realizacji zamówienia – 20% 

8. Ocena ofert, wybór najkorzystniejszej oferty: 

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie 

następujących wzorów: 

 

a)  Cena brutto brutto za realizację przedmiotu zamówienia: 

 
                    najniższa cena brutto w zbiorze ofert 
  C =  ______________________________       x 100 x waga kryterium (0,80) 
                           cena brutto oferty badanej 
 

b) Termin realizacji zamówienia: 
 

            najkrótszy termin realizacji w złożonych ofertach 
 T =      _______________________________________  x 100 x waga kryterium (0,20) 
                    termin realizacji dla oferty badanej 
 

 
Zaoferowany termin realizacji zamówienia liczony od dnia poinformowania Wykonawcy  

o wyborze jego oferty nie może być dłuższy niż 11 dni kalendarzowych. W przypadku 

zaoferowania dłuższego terminu oferta zostanie odrzucona. Termin realizacji należy podać  

w dniach. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników w danym kryterium do dwóch 

miejsc po przecinku. Zamawiający wybiera najkorzystniejsze oferty na podstawie kryteriów 

oceny ofert. 

9. Warunki płatności: 

Płatność zostanie dokonana przelewem na podstawie wystawionej FV lub umowy cywilno – 

prawnej po odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. 

10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 
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1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą mailową 

wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego 

bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
Załącznik 1: Formularz ofertowy 
Załącznik 2: Oświadczenie antykorupcyjne 
 
 

 

 

 

 


