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Departament  Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 
 
 
 
 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu operacyjnego Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wykonanie korekty tekstów, opracowania graficznego oraz składu czterech numerów biuletynu 

informacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich „Nasza euroPROWincja” w 2020 roku 

w wersji polskiej i angielskiej. 

 

 

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM: 

Województwo Wielkopolskie 

z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

al. Niepodległości 34 

61-714 Poznań 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa korekty tekstów, opracowania graficznego oraz składu biuletynu 

informacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich „Nasza euroPROWincja” w wersji polskiej oraz 

usługa opracowania  graficznego oraz składu biuletynu w wersji angielskiej. Przedmiot zamówienia 

obejmuje cztery wydania biuletynu w 2020 roku, każde wydanie składa się z 16 stron w formacie A4, 

łącznie z okładką, z czego 2 strony – odwrotne strony okładki pozostają niezadrukowane. Biuletyn 

będzie zawierał informacje związane z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014 – 2020 oraz jego efektami, a także działaniami podejmowanymi przez Jednostkę Regionalną  i 

partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Wielkopolsce, w tym m.in.:  

 informacje bieżące o postępach we wdrażaniu PROW 2014 – 2020 (m.in. informacje  

o terminach naborów wniosków, prezentacja założeń poszczególnych działań); 

 informacje o konkursach dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich; 
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 prezentację dobrych praktyk – przykładów wykorzystania dotacji w ramach PROW 2014 

-2020 (m.in. w formie opisów lub wywiadów z beneficjentami, opatrzonych materiałem 

fotograficznym); 

 wywiady z osobami z kadry zarządzającej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego, z beneficjentami, z ekspertami itp.;  

 artykuły poświęcone Wielkopolskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego;  

 artykuły eksperckie; 

 relacje z wydarzeń.  

Biuletyn będzie stanowił kontynuację Biuletynu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa 

Wielkopolskiego „Nasza euroPROWincja”, wydawanego w latach 2016-2019. Archiwalne numery 

biuletynu dostępne są na stronie 

http://wielkopolskie.ksow.pl. 

 

Zakres prac składających się na przedmiot zamówienia obejmuje:  

 

1) Przygotowanie nowego projektu okładki w trzech, wyraźnie od siebie różniących się wersjach 

graficznych (wersje muszą różnić się co najmniej pod względem zastosowanych czcionek, ich 

wielkości, układu i rozmieszczenia zdjęć). Na dole pierwszej i ostatniej stronie okładki musi znaleźć 

się biała belka zawierająca informację o współfinansowaniu publikacji ze środków Unii Europejskiej 

wraz z wymaganymi logotypami. Materiały niezbędne do opracowania belki udostępni 

Zamawiający. Ostatnia strona okładki powinna być spójna z pierwszą stroną pod względem 

kolorystyki oraz zawierać dane kontaktowe, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego oraz 

informację, że publikacja jest bezpłatna. 

2) korektę tekstów w języku polskim nadesłanych przez Zamawiającego, w tym: 

a) sprawdzenie tekstów pod względem językowym – stylistycznym i gramatycznym, 

b) poprawienie tekstów i przesłanie Zamawiającemu w formie wskazującej zakres 

wprowadzonych zmian. 

3) opracowanie graficzne, w tym: 

a) modyfikacja okładki w stosunku do projektu wyjściowego w wersji polskojęzycznej oraz 

angielskojęzycznej w oparciu o fotografie z zasobów Wykonawcy oraz dostarczone przez 

Zamawiającego (każdy z czterech numerów powinien być utrzymany w innej kolorystyce 

przewodniej, aby ułatwić rozróżnienie poszczególnych numerów), 

b) projekt układu graficznego w oparciu o teksty i fotografie dostarczone przez Zamawiającego, 

c) przygotowanie infografik, wykresów i tabel na podstawie danych dostarczonych przez 

Zamawiającego.  

4) skład i przygotowanie do druku biuletynu w wersji polskojęzycznej, w tym:  
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a) skład tekstów na kolumnach, 

b) techniczne przygotowanie do druku,  

c) wykonanie plików PDF w wersji do druku oraz w wersji PDF umożliwiającej 

rozpowszechnianie wersji elektronicznej biuletynu.  

5) skład i przygotowanie do druku biuletynu w wersji anglojęzycznej, w tym: 

a) naniesienie wszystkich elementów tekstowych w języku angielskim na gotowy projekt w 

wersji polskojęzycznej, 

b) techniczne przygotowanie do druku, 

c) wykonanie plików PDF w wersji do druku oraz w wersji PDF umożliwiającej 

rozpowszechnianie wersji elektronicznej biuletynu. 

  

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:                                       

Na przedmiot zamówienia składają się cztery części. Termin realizacji każdej z czterech części 

przedmiotu zamówienia wynosi 10 dni roboczych od momentu pisemnego zlecenia wykonania części 

przedmiotu zamówienia wraz z jednoczesnym przekazaniem kompletu materiałów przez 

Zamawiającego w języku polskim i angielskim. Za moment rozpoczęcia biegu terminu, o którym mowa 

powyżej uważa się dzień następujący po dniu, w którym Zamawiający prześle Wykonawcy zlecenie oraz 

materiały w formie załącznika/ów do wiadomości e-mail. W ciągu 5 dni roboczych Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu gotowy projekt do akceptacji. W ciągu kolejnych 5 dni roboczych 

Wykonawca uwzględni i zastosuje wszelkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Potwierdzeniem 

realizacji przedmiotu zamówienia jest pisemna akceptacja Zamawiającego i przesłanie przez niego 

podpisanego protokołu odbioru danej części zadania. Zakończenie realizacji ostatniej części zadania 

nastąpi nie później niż 1 grudnia 2020 r. 

 

PRZYGOTOWANIE OFERTY: 

Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał osobowy zdolny do wykonania 

zamówienia i jest zainteresowany realizacją zamówienia, powinien przygotować i złożyć 

Województwu ofertę zawierającą następujące informacje: 

• cenę netto i brutto realizacji zamówienia, kwoty należy wskazać z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, 

• wykaz usług polegających na opracowaniu graficznym publikacji zrealizowanych w ciągu 

ostatnich 24 miesięcy (należy wskazać co najmniej 2, aby spełnić kryterium), 

• wersje pdf projektów graficznych publikacji zrealizowanych w ciągu ostatnich 24 miesięcy, 

nawiązujących pod względem tematyki do tematyki przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy). 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 
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Oferty należy składać w terminie do 10 kwietnia 2020 r oku, do godziny 15:00: 

• w formie elektronicznej przesyłając skan podpisanej oferty wraz z załącznikami na adres e-mail: 

ksow@umww.pl. 

 

 

KRYTERIA WYBORU OFERTY: 

Cena – 75 %  

Realizacja podobnych publikacji – 25%. 

Ocena na podstawie projektów w wersji PDF załączonych wraz z ofertą. Załącznikiem do oferty 

powinny być wersje graficzne co najmniej dwóch publikacji zrealizowanych przez oferenta w ciągu 

ostatnich 24 miesięcy. W przypadku przedstawienia zrealizowanych publikacji o tematyce zbliżonej do 

przedmiotu zamówienia, oferta uzyskuje maksymalną liczbę punktów. W przypadku niezałączenia 

dwóch przykładowych realizacji w formie PDF lub załączenia publikacji, które nie są związane 

z tematyką zbliżoną do tematyki przedmiotu zamówienia, za kryterium przyznaje się 0 punktów. 

 

UWAGI DODATKOWE : 

Zamawiający  może unieważnić zapytanie ofertowe w dowolnym momencie.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Wykaz usług polegających na opracowaniu graficznym publikacji zrealizowanych w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy (należy wskazać co najmniej 2, aby spełnić kryterium) 
 

lp.  Nazwa Zamawiającego Opis usługi 
 

1.   

2.   

3.   

 
 
Data:           kwietnia 2020 r. 

 

 

 

 
                                                        Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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