Projekt „Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia
mechanizmów organizacyjnych uczenia się kluczowych dla polityk publicznych
opartych na dowodach"

Warszawa, 27.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego,
zaprasza grafików do składania ofert cenowych za wykonanie grafik wektorowych
na potrzeby projektu (infografik), oraz realizację składu i łamania tekstu w dwóch
podręcznikach i raporcie badawczym z projektu „Ministerstwa Uczące Się” dofinansowanego
ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Postępowanie na zamówienie nieprzekraczające kwoty 20 tysięcy złotych netto.
Zapytanie w formie
www.mus.edu.pl

elektronicznej

dostępne

jest

na

stronie

Zamawiającego:

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest współpraca przy zaprojektowaniu ingfografik oraz realizacji
składu i łamania tekstów publikacji z projektu Ministerstwa Uczące Się.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2A) Pierwsza część zadania polega na zaprojektowaniu infografik obrazujących model
organizacyjnego uczenia się stworzony w ramach projektu. Zawartość modelu stanowią
elementy i procesy opisane w publikacji pod red. K. Olejniczaka „Organizacje uczące się.
Model dla administracji publicznej” na stronie 163. Publikacja jest dostępna na stronie
projektu: http://www.mus.edu.pl/uploads/olejniczak_organizacje_2013_02_15fin.pdf
Wykonawca infografik stworzy ikony obrazujące każdy z elementów procesu (np. kadry,
zespoły, kierownictwo) oraz wszystkie procesy (impulsy, adaptację, refleksję). Ikony i ich
układ mają stanowić obrazowe, komunikatywne pokazanie mechanizmu uczenia się, które
ułatwi zrozumienie zależności i wagi poszczególnych elementów.
Wykonawca przygotuje wersję modelu do publikacji w wydawnictwach projektowych, ale
również plansze z modelem (slajdy) do wykorzystania w ramach prezentacji multimedialnych
(w programie powerpoint i na platformie prezi).
Wykonawca dostarczy również wektorowe wersje poszczególnych ikon, które zostaną
wykorzystane w innych publikacjach projektu, na stronie internetowej, we wszystkich
formach potrzebnych w promocji i upowszechnianiu wyników projektu.
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Wykonawca przedstawi ikony i model, które będą wynikiem jego pracy twórczej, a nie
zestawieniem produktów gotowych pobranych z wirtualnych repozytoriów grafik.
2B) Wykonawca dokona składu i łamania dwóch podręczników będących produktami
końcowymi projektu.
Pierwszy z podręczników składa się z około 200 000 znaków ze spacjami (dwieście tysięcy).
W jego skład wchodzi tekst podzielony na akapity, dodatkowo około 50 tabel i 20 wykresów.
Książka podzielona jest na 5 rozdziałów oraz zawiera 8 aneksów (list z pytaniami, tabel,
wykresów) Wykonawca dokona składu przesłanego tekstu w profesjonalnym programie
edytorskim, nie posługując się dostępnymi formatami z edytorów tekstów,
lecz przedstawiając własne, autorskie koncepcje wszystkich elementów graficznych książki.
Skład ma ułatwiać zrozumienie i zapamiętywanie treści zawartych w książce, gdyż ma ona
charakter poradników.
Wykonawca zaprojektuje również okładkę publikacji, strony tytułowe i redakcyjne.
Wykonawca oznaczy gotową publikację zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania
projektów POKL. Docelowy format publikacji - B5
Drugi z podręczników składa się z około 250 000 znaków ze spacjami (dwieście pięćdziesiąt
tysięcy). W jego skład wchodzi tekst podzielony na akapity, dodatkowo około 20 tabel i 20
wykresów. Książka podzielona jest na 13 rozdziałów bez aneksów. Wykonawca dokona
składu przesłanego tekstu w profesjonalnym programie edytorskim, nie posługując się
dostępnymi formatami z edytorów tekstów, lecz przedstawiając własne, autorskie koncepcje
wszystkich elementów graficznych książki. Skład ma ułatwiać zrozumienie i zapamiętywanie
treści zawartych w książce, gdyż ma ona charakter poradników.
Wykonawca zaprojektuje również okładkę publikacji, strony tytułowe i redakcyjne.
Wykonawca oznaczy gotową publikację zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania
projektów POKL. Docelowy format publikacji - B5
2C) Wykonawca dokona składu i łamania raportu badawczego podsumowującego wyniki
projektu Ministerstwa Uczące Się. Raport liczy ok. 180 000 znaków ze spacjami (sto
osiemdziesiąt tysięcy), czyli ok. 100 znormalizowanych stron. Każda ze stron raportu
zawierać będzie 3-4 wykresy (kołowe i słupkowe) pokazujące różne elementy i procesy
uczenia się z modelu, który wykonawca stworzy (część 2A). Wykresy nie mogą być
zrealizowane z wykorzystaniem bezpłatnych szablonów dostępnych w edytorach tekstu (MS
Word, OpenOffice) lecz zostać zaprojektowane przez Wykonawcę.
Wykonawca zaprojektuje również okładkę publikacji, strony tytułowe i redakcyjne.
Wykonawca oznaczy gotową publikację zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania
projektów POKL. Docelowy format publikacji - B5
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Druk i korekta językowa publikacji leżą po stronie Zamawiającego.
3. Dane Zamawiającego
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Osobą uprawnioną do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami jest Paweł Śliwowski.
Pytania prosimy kierować w formie elektronicznej na adres: biuro@mus.edu.pl.
Zamawiający zastrzega, że w celu zachowania przejrzystości i konkurencyjności
postępowania treść pytań i odpowiedzi może być przekazana innym Wykonawcom, do
których wysłano zapytanie lub którzy zgłosili chęć udziału w postępowaniu.
4. Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 30 maja 2014 r. o godz. 14:00. Decydujące znaczenie dla
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@mus.edu.pl; tytuł e-maila:
Grafik dla projektu MUS
5. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
Zamawiający dokona porównania przesłanych ofert kierując się następującymi kryteriami:
A) Cena – 50 % oceny końcowej – 50 pkt. Punkty zostaną obliczone zgodnie ze wzorem
Cof=(Cmin/cof bad)*50 - gdzie: Cmin – najniższa zaproponowana cena za wykonanie
utworów spośród ofert spełniających wymogi zapytania ofertowego; Cof bad – cena
za wykonanie usługi zaproponowana przez danego oferenta;
B) Potencjał i doświadczenie wykonawcy 50 % oceny końcowej.
B1) Wykształcenie kierunkowe, związane z grafiką użytkową, typografią itp.
(zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez studentów kierunków
artystycznych, graficznych, etc) – maks. 10 pkt.
B2) Zdolność wykorzystywania oprogramowania graficznego (np. Adobe InDesign,
Photoshop, Illustrator) – maks. 10 pkt
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B3) Doświadczenie w realizacji podobnych zamówień w ostatnich 3 latach
(przygotowywania infografik, grafik prezentacyjnych, storybordów, składu i łamania
publikacji) – maks. 30 pkt.
Punkty zostaną zsumowane
6. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie wykonywane w terminie od podpisania umowy do 15 czerwca 2014 r.
7. Instrukcja dla Wykonawcy
Oferta powinna zostać przesłana w formie elektronicznej (preferowany format pliku: pdf) oraz musi
zawierać:
1. Imię i nazwisko oferenta lub nazwę przedsiębiorstwa/organizacji
2. Dane kontaktowe: adres, numer telefonu, adres e-mail, wskazanie osoby kontaktowej
3. Elementy niezbędne do oceny oferty, tj:
a. Proponowaną cenę za realizację usługi oraz przekazanie praw autorskich do
zrealizowanych utworów
b. CV oferującego lub inna forma dokumentu pozwalająca dokonać oceny oferenta
(wykształcenie, posługiwanie się oprogramowaniem , doświadczenie)

8. Termin związania ofertą
Okres związania ofertą wynosi 5 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
9. Informacje dodatkowe
-

-

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych
warunków zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych zawiera umowy na podstawie umów
akceptowanych przez Zespół Radców Prawnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną
w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez
oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie
odrzucona.
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania
ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
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