Radomsko, dnia 20.07.2011r.
Zapytanie Ofertowe
dla wykonawcy usługi produkcji materiałów promocyjnych oraz projektu graficznego logotypu
projektu „Rozwój kompetencji zarządzania zasobami ludzkimi pracowników przedsiębiorstwa
produkcyjnego” realizowanego przez Stowarzyszenie AVSI Polska
i dofinansowanego z Działania 8.1.1 POKL
I.

Przedmiot zamówienia

Usługi utworzenia logotypu projektu oraz produkcji materiałów promocyjnych
II.

Szczegółowy opis zamówienia:

1) Usługa utworzenia graficznego projektu logotypu projektu.
Wymagania odnośnie projektu:
- format pliku : .jpg
- wersja w kolorze oraz w wersji czarno-białej
- projekt powinien odnosić się do głównych założeń projektu, tzn zwiększenia kompetencji
zarządzania zasobami ludzkimi w firmie produkcyjnej (Indesit)
2) Usługa utworzenia projektu graficznego oraz produkcja zestawów promocyjnych dla uczestników
projektu, w skład którego wchodzą:
- pen drive 4GB (na pen drivie znajdować się będą 2 logotypy w jednym kolorze – grawerowane lub
nadrukowane – prosimy o przedstawienie 2 opcji cenowych, , kształt dowolny)
- teczka materiałowa (wielkość umożliwiająca zmieszczenie formatu A4, zapinana)
- kalendarz (wrzesień 2011-czerwiec 2012, książkowy, format B5, w twardej oprawie, dzienny)
- notatnik (Format A4, klejony, 60 –kartkowy , nadruk logotypów w kolorze analogicznie jak we
wzorze zapytania ofertowego)
- długopis (prosimy o przedstawienie 2 opcji cenowych: obudowa metalowa – logotypy
grawerowane oraz obudowa plastikowa – logotypy nadrukowane w jednym kolorze. Na długopisach
muszą znaleźć się min 2 logotypy)
Wymagania dotyczące zestawów:
- ilość: 89 sztuk
- wszystkie elementy zestawu muszą posiadać loga UE oraz POKL zgodnie z dostarczonym przez
Zamawiającego wzorem. Wzory logotypów dostarczone zostanę do dnia 19.08.2011r.
- na teczkach, kalendarzach oraz notatnikach musi znajdować się także logotyp projektu, o którym
mowa w pkt 1.
3) Usługa utworzenia projektu graficznego oraz produkcja segregatorów z przeznaczeniem na materiały
szkoleniowe dla uczestników szkolenia. Segregatory A4 z kolorowym nadrukiem logotypów UE,
POKL, Avsi Polska, Indesit oraz logotypu projektu, zawierające 2 ringi.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator

Partner

Wymagania dotyczące zestawów:
- ilość: 89 sztuk
- wszystkie elementy zestawu muszą posiadać loga UE, POKL oraz logotyp projektu, zgodnie z
dostarczonym przez Zamawiającego wzorem. Wzory logotypów dostarczone zostanę do dnia
19.08.2011r.

III. Kryteria wyboru oferty:
- jakość oferowanych usług względem ceny
- termin realizacji od 19.08.2011 do 02.09. 2011
- dostarczenie materiałów wskazanych pkt I do fabryki Indesit w Radomsku do dnia 07.09.2011
Oferty, które nie spełnią wszystkich ww. kryteriów, zostaną odrzucone.
IV. Termin i forma składania ofert:
Oferty należy składać do Biura Projektu „Rozwój kompetencji zarządzania zasobami ludzkimi pracowników
przedsiębiorstwa produkcyjnego” osobiście, pocztą (decyduje data wpływu) (na Adres Indesit Company
Polska, ul. Merloniego 4, 97-500 Radomsko) lub pocztą elektroniczną na adres: POKL@indesit.com
Telefon kontaktowy 603 096 098. W przypadku składania pocztą proszę o dopisek „ Zapytanie ofertowe –
Druk”, w przypadku składania oferty droga elektroniczną proszę o zamieszczenie ww informacji w tytule
maila.
Terminy nadsyłania ofert 12.08.2011

VII. Procedura wyboru :
1) W pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty na realizację wszystkich usług zawartych w pkt I
2) Na podstawie nadesłanych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia
kryteriów zawartych w pkt III.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator

Partner

