KM-G-I.ZP.U.272.76.2019.AP
załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.

Przedmiot zamówienia:

Usługa opracowania redakcyjnego, opracowania layoutu, opracowania graficznego, wykonania składu,
korekty, łamania, przygotowania do druku, wydruku i dostawy oraz tłumaczenia na język angielski katalogu
promującego walory i potencjał gospodarczy województwa mazowieckiego, w nakładzie łącznym 6000
egzemplarzy (obejmującym wersję polskojęzyczną w nakładzie 2500 egzemplarzy i angielskojęzyczną
w nakładzie 3500 egzemplarzy).
Symbol CPV:
79810000-5 - Usługi drukowania
79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi
79921000-6 - Usługi pakowania zbiorczego
79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
79821100-6 - Usługi korektorskie
79822000-2 - Usługi składu
79822500-7 - Usługi projektów graficznych
79970000-4 - Usługi publikacji
22461000-9 - Katalogi
92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

II.
1.

Zakres zamówienia

Przygotowanie Katalogu obejmuje:
1) opracowanie tekstu pod względem stylistycznym i merytorycznym, korekta tekstu;
2) opracowanie graficzne (kompozycja graficzna, krój pisma, kolorystyka);
3) zapewnienie odpowiednich zdjęć, których wyboru dokona Zamawiający, obróbkę zdjęć, ilustracji;
4) opracowanie elementów graficznych takich jak tabele, wykresy, kolaże, infografiki, itp.
5) tłumaczenie tekstu na język angielski;
6) skład, łamanie tekstu i przygotowanie materiału do druku z wykorzystaniem materiału graficznego i tekstu w
obu językach;
7) druk katalogu, zapakowanie i dostarczenie;
8) przeniesienie praw autorskich i majątkowych praw autorskich projektu katalogu.

Celem przygotowania Katalogu jest prezentacja walorów i potencjału gospodarczego województwa mazowieckiego.
Materiał adresowany jest do potencjalnych inwestorów, którzy rozważają lokalizację inwestycji na Mazowszu i analizują
poszczególne etapy podejmowania działalności gospodarczej i realizacji inwestycji. Katalog dystrybuowany będzie
podczas różnego rodzaju wydarzeń o charakterze gospodarczym, w tym międzynarodowych (tj. targi, wystawy,
konferencje, fora gospodarcze, giełdy kooperacji, misje handlowe, spotkania z przedstawicielami regionów
partnerskich).
Nowoczesne i atrakcyjne opracowanie katalogu ma odzwierciedlać podstawy silnej gospodarki Mazowsza. Katalog ma
przedstawiać w krótkiej i zwięzłej formie najważniejsze informacje o regionie, jego gospodarce, innowacyjności i
potencjale, ma zawierać aktualne informacje oraz dane statystyczne i analityczne. Informacje opatrzone zostaną
elementami graficznymi tj. mapy, infografiki, zdjęcia etc. Całość ma być napisana lekkim i zrozumiałym językiem,
przystępna i łatwa w odbiorze, z wieloma łatwo czytelnymi ilustracjami (tj. mapy, schematy, wykresy).
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2.

Szczegółowy zakres prac:
1) Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy przekaże Wykonawcy materiały (wkład) do
Katalogu wraz z numerem ISBN (w formie elektronicznej). Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia
przesłanych materiałów w ciągu następnych 5 dni roboczych.
2)

Na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego i ewentualnie własnych informacji z zakresu
przedmiotu zamówienia, Wykonawca w ciągu 15 dni kalendarzowych przygotuje (oraz w razie zaistnienia
potrzeby uaktualni) treści stanowiące propozycję zawartości katalogu. Zaproponowane przez Wykonawcę
treści mają być przedstawione w krótkiej i zwięzłej formie. Wykonawca w szczególności dokona redakcji oraz
korekty tych tekstów pod kątem ich poprawności i zgodności z zasadami i normami języka polskiego w
zakresie ortografii, gramatyki oraz stylistyki i prześle Zamawiającemu do akceptacji zredagowaną i
skorygowaną treść. Razem z opracowaną treścią Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje nazw
poszczególnych rozdziałów Katalogu, w postaci spisu treści. Nazwy rozdziałów mają być dostosowane do ich
treści.

3)

Wykonawca odpowiada za przygotowanie całościowego projektu graficznego (opracowanie projektu layoutu
ydla tekstu), dobór niezbędnych do publikacji Katalogu zdjęć i infografik (w tym ich nabycie), rysunków,
schematów, map na podstawie tekstów dostarczonych przez Zamawiającego.

4)

Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania materiałów do Katalogu, przedstawi
Zamawiającemu propozycje minimum trzech zdjęć, lub/i: infografik, rysunków, schematów map do każdej
sekcji. Zamawiający dla każdej sekcji wybierze jedno zdjęcie lub/i infografikę, rysunek, schemat, mapę z
przedstawionych przez Wykonawcę. Zamawiający ma 3 dni robocze na dokonanie wyboru lub odrzucenie
propozycji Wykonawcy. Należy założyć, że zdjęcia, infografiki, ilustracje, mapy, schematy, rysunki będą
stanowiły +/- 50 % objętości katalogu. Tematyką muszą one ściśle nawiązywać do tematyki danej sekcji
tekstu.

5)

W przypadku odrzucenia zaproponowanych przez Wykonawcę zdjęć, ilustracji czy grafik, Wykonawca w
terminie 3 dni roboczych przestawi Zamawiającemu nowe propozycje.

6)

W przypadku kolejnego odrzucenia zaproponowanych przez Wykonawcę nowych zdjęć, ilustracji czy grafik
Zamawiający będzie miał prawo do samodzielnego wyboru zdjęć, ilustracji i grafik z bazy zaproponowanej
przez Wykonawcę.

7)

Na potrzeby wykonania niniejszego katalogu, Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu
bazy zdjęciowo-graficznej na podstawie wykupionego abonamentu w banku zdjęć, w zakresie zgodnym z
przedmiotem zamówienia, na podstawie licencji umożliwiającej publikowanie zdjęć w Katalogu i
rozpowszechnianie Katalogu zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej.

8)

Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zarówno zdjęcia pochodzące bezpośrednio od
konkretnych autorów, jak również z serwisów internetowych oferujących zdjęcia, ilustracje, grafiki etc. Koszt
wykupienia zdjęć lub licencji do nich pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji
przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ramach wynagrodzenia udzieli Zamawiającemu licencji na swobodne
dysponowanie wszystkimi wybranymi przez Zamawiającego zdjęciami, ilustracjami lub grafikami zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na zasadach
określonych w zawartej umowie. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpi przeniesienie
na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do Katalogu, na warunkach określonych w umowie.

9)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania własnych zdjęć, ilustracji lub grafik, co nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku realizacji czynności określonych w pkt 3-8.

10) Wykonawca w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego wszystkich
materiałów o których mowa w pkt. 4 powyżej, przygotuje pierwszy projekt graficzny Katalogu w języku polskim
i angielskim, z uwzględnieniem zredagowanego tekstu, który przekaże Zamawiającemu w formie
elektronicznej na wskazany adres email. Zamawiający ma 5 dni roboczych na akceptację lub zgłoszenie
uwag do projektu Katalogu.
11) W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od ich otrzymania przygotuje i prześle
Zamawiającemu do akceptacji projekt uwzględniający wszystkie uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do naniesienia maksimum sześciu korekt za pomocą znaków
korektorskich oraz do doskładu i przeskładu. Wykonawca, na życzenie Zamawiającego, ma
obowiązek okazać korekty Zamawiającemu. Wykonawca ma obowiązek wprowadzenia wszystkich poprawek
zgłoszonych przez Zamawiającego
13) W terminie do 3 dni roboczych od dnia akceptacji projektu Katalogu, Wykonawca przygotuje i przedłoży
Zamawiającemu kolorowy wydruk próbny zarówno w polskiej jak i angielskiej wersji językowej wraz z
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próbkami (wzornikami) materiałów poligraficznych z których zostanie wykonany katalog, który musi
odzwierciedlać docelowy wygląd, kształt i jakość docelowej publikacji.
14) Wykonawca skieruje do druku i dostarczy cały nakład Katalogu w języku polskim i angielskim, w terminie 10
dni kalendarzowych licząc od daty zatwierdzenia wydruku próbnego.
15) Opracowanie projektu graficznego katalogu musi być wykonane z zastosowaniem oznaczeń graficznych i
kolorystycznych zgodnych z Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze.
16) Wykonawca przygotuje materiał w odpowiednim formacie zapewniającym najlepszą możliwą jakość wydruku.
17) Tłumaczenie tekstu oraz pełna odpowiedzialność za poprawne tłumaczenie na język angielski leży po stronie
Wykonawcy. Tłumaczenie musi zostać wykonane przez profesjonalnego tłumacza wraz z dodatkową
weryfikacją językową przez native speakera (tłumaczenie musi być poświadczone przez tłumacza podpisem i
pieczęcią za zgodność sporządzonego tłumaczenia z dokumentem źródłowym).

3.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1)

2)

3)
4)
5)

4.

przygotowania i dostarczenia w edytowalnej formie cyfrowej tekstów w języku polskim oraz angielskim, jak
również zdjęć i elementów graficznych (np. w formie JPG, cdr, pdf) wykorzystanych do przygotowania
katalogu;
przygotowania i dostarczenia całości zaakceptowanego ostatecznie przez Zamawiającego katalogu w języku
polskim i angielskim w edytowalnej formie cyfrowej oraz w plikach zamkniętych w wersji możliwej do
zamieszczenia na stronach internetowych;
wersje elektroniczne oraz wersja drukowana katalogu musi być ze sobą spójna;
zastosowania bezszyfrowej czcionki np. Arial, ostateczny rodzaj czcionki do uzgodnienia z Zamawiającym;
współpracy z Zamawiającym na każdym etapie prac oraz uwzględniania jego uwag i spostrzeżeń.

Wymagania Zamawiającego:
1)

2)

3)
4)

Zamawiający wymaga, by projekt graficzny został przygotowany w sposób kreatywny i zgodny z tematyką
projektu oraz z zachowaniem odpowiednich marginesów bezpieczeństwa, w tym:
a) uwzględnienie składu i łamania tekstów, korekty technicznej tekstu raportów obejmującej m.in.
sprawdzenie podwójnych spacji, pominiętych spacji, poprawne przeniesienie wyrazów, usunięcie
„wiszących” liter i znaków na końcu wersów, opracowanie projektów ujednoliconych tabel i wykresów;
b) poprawności językowej tekstów pod względem gramatycznym, ortograficznym, leksykalnym,
kompozycyjno-stylistycznym, interpunkcyjnym, frazeologicznym (zgodnie z normami słownikowymi) oraz
redakcyjnie pod względem spójności formalnej i technicznej budowy tekstu oraz nadania mu ostatecznej,
zakończonej formy, dostosowanej do norm wydawniczych,
c) infografiki muszą stanowić wizualną formę prezentacji treści (w tym danych liczbowych), oraz być
przygotowane w sposób estetyczny, zwięzły, spójny, przejrzysty łatwy do przyswojenia, z zachowaniem
zasad profesjonalnej obróbki graficznej. Powinny przedstawiać informacje i dane w sposób atrakcyjny (tj.
innowacyjny graficznie, kreatywny, estetyczny, stylistycznie spójny, przyciągający uwagę oraz logiczny),
d) poprawności infografik pod względem merytorycznym, co oznacza spójność infografiki z treściami
przekazanymi w tekście (powinna pomagać w zrozumieniu tekstu, być jego merytorycznym
uzupełnieniem, prezentować najważniejsze informacje zawarte w tekście), zgodność merytoryczną grafiki
z jej tytułem, wiarygodność przekazywanych informacji (zgodność zawartych informacji ze stanem
faktycznym oraz prawnym),
e) poprawności językowej infografik pod względem gramatycznym, ortograficznym, leksykalnym,
kompozycyjno-stylistycznym, interpunkcyjnym, frazeologicznym (zgodnie z normami słownikowymi) oraz
redakcyjnie pod względem spójności formalnej i technicznej budowy tekstu oraz nadania mu ostatecznej,
zakończonej formy, dostosowanej do norm wydawniczych.
Od Wykonawcy oczekuje się twórczego podejścia, świeżości pomysłów oraz dbałości o wszelkie detale.
Design powinien być nowoczesny, efektowny i nieszablonowy, dostosowany do specyfiki projektu i grupy
docelowej (potencjalni inwestorzy, przedsiębiorcy);
Zamawiający wymaga, by jakość i stylistyka katalogu była co najmniej taka sama jak jakość złożonej próbki
graficznej.
Katalog musi być pełnowartościowy i spełniać co najmniej następujące wymagania:
a) funkcjonalność i trwałość (łatwe i bezproblemowe korzystanie, nie ulega zniszczeniu, zniekształceniu przy
zwykłym korzystaniu);
b) estetyka i precyzja wykonania (nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia i inne uszkodzenia
katalogu podczas właściwego normalnego korzystania, poszczególne części katalogu są dobrze
dopasowane oraz zamocowane do siebie, graficzne elementy katalogu nie ścierają się, nie rozmazują,
nie zmieniają kolorów np. podczas pocierania palcem powodując tym samym zabrudzenia skóry).
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5)

5.

Wymagania w zakresie dostawy zamówienia:
1)

2)

3)

4)
5)

6.

Wszystkie projekty przygotowane w ramach realizacji usługi powinny być zgodne z Systemem Identyfikacji
Wizualnej Marki Mazowsze, dostępnym na stronie www.mazovia.pl. Treść oraz grafika powinny być
bezwzględnie zaakceptowane przez Kancelarię Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie.

wydrukowane egzemplarze Katalogu pakowane po 20 egzemplarzy opcjonalnie: w szary papier / karton /
pudełko, oklejone taśmą, później pakowane w kartonowe opakowania zbiorcze po 40 egz. – ścisła paczka,
zabezpieczająca przed uszkodzeniem, na górze każdej paczki naklejona etykieta zawierająca: tytuł publikacji,
ilość sztuk w paczce oraz datę druku. Niewłaściwie oznakowane paczki nie zostaną przyjęte i będą powodem
do zwrotu towaru na koszt Wykonawcy;
Wykonawca zapewni dostawę oraz wniesienie na teren wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji, wraz z
opcją rozpakowania i rozmieszczenie paczek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w godz. 8.0015.00;
Wykonawca w pełni odpowiada za jakość dostarczonego materiału – w przypadku stwierdzenia błędów w
pojedynczych egzemplarzach (np. krzywo przycięte okładki, niedbała oprawa, uszkodzenia w czasie
transportu) – Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawionych egzemplarzy Katalogu w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym;
w przypadku stwierdzenia usterek, w tym błędów w zamieszczonych treściach, Wykonawca zobowiązuje się
na własny koszt odebrać wadliwe materiały i dostarczyć nowe – wolne od wad;
za szkody powstałe w tracie transportu oraz wyładunku materiałów odpowiada Wykonawca.

Dane techniczne katalogu:











Nakład całkowity: 6 000 egzemplarzy
Format: format kwadratu (21x21 cm)
Druk dwustronny
Liczba stron: środek – 46 + okładka – 4 (+/- 4 strony)
Język: polski i angielski (polski 2 500, angielski 3 500)
Środek: druk kolor 4+4, CMYK na papierze kreda mat 140 g/m2
Okładka: druk, kolor 4+4, CMYK na foliowanym papierze typu silk 170 g/m2
Tolerancja w użyciu gramatury +/- 20 g.
Grzbiet katalogu szyty dowolną techniką (nie klejony)
Impozycja lub CTP 50 strony
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