Załącznik nr 4 do Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Nr sprawy KM-KZ-I.064.1.2022.MW
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do
złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia: opracowanie grafiki oraz skład, łamanie, korekta i przygotowanie do
druku 11 wydań (zawierających 60 + 4 strony okładki dla każdego numeru) Pisma Samorządu
Województwa Mazowieckiego pt. „Mazowsze serce Polski” na 2022 r. (na podstawie makiety i
zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze) wykonanej zgodnie z
wytycznymi:
a. Informacje techniczne
A. format 205 x 275 mm w oprawie zeszytowej,
B. liczba stron: środek – 60,
C. liczba stron: okładka – 4,
D. liczba kolorów: środek – 4+4,
E. liczba kolorów: okładka – 4+4,
F. skanowanie i obróbka ilustracji – około 15 sztuk/1 wydanie,
G. obróbka zdjęć – około 150 szt./1 wydanie,
H. opracowanie elementów graficznych typu: tabele, wykresy, kolaże, infografiki.
I. wprowadzanie nanoszonej przez Zamawiającego korekty za pomocą znaków
korektorskich – minimum trzykrotne, a maksimum pięciokrotne,
J. wprowadzanie zmian w formie doskładu i przeskładu,
K. proofy: okładki (format A4) oraz wybranych zdjęć na dwóch arkuszach papieru
(format A3) wraz z przekazaniem do siedziby drukarni – dostarczenie proofów
drukarni przed terminem przekazania materiałów do druku na FTP, po
uzyskaniu wcześniejszej akceptacji od Zamawiającego,
L. dostawa przedmiotu zamówienia na nośniku elektronicznym (zgodnie z
planem wydawniczym): dla drukarni wskazanej przez Zamawiającego – za
pośrednictwem FTP, dla Zamawiającego – w pliku pdf z rozłożeniem stron
oraz w pliku jpg (okładka), w pliku edytowalnym (word) poszczególne artykuły
wraz ze zdjęciami w ostatecznie zaakceptowanej formie, a także w wersji
elektronicznej, w pliku otwartym (np. InDesign), za pośrednictwem FTP lub
poczty elektronicznej.
3. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 grudnia 2022 r.
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: mailowo, wysyłając zapytanie na
adres sercepolski@mazovia.pl.
5. Kryteria oceny ofert:
1. cena – 20 proc.,
2. ocena zrealizowanych dotychczas projektów graficznych – 30 proc.,
3. ocena propozycji złożenia dwóch artykułów na podstawie materiałów załączonych do
zapytania ofertowego – 30 proc.,
4. ocena propozycji infografiki na podstawie materiałów załączonych do zapytania
ofertowego – 10 proc.
5. zgodność zaprezentowanych dotychczas zrealizowanych projektów z przedmiotem
zamówienia – 10 proc.
6. Oferta powinna zawierać:

1. minimum dwa przykładowe projekty graficzne, zgodne z przedmiotem zamówienia,
zrealizowane przez oferenta w okresie ostatnich 5 lat od daty wysłania zapytania
ofertowego,
2. propozycje złożenia dwóch artykułów, na podstawie materiałów załączonych do
zapytania ofertowego (zgodne z kolorystyką Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki
Mazowsze, dostępnej na stronie mazovia.pl/pl/samorzad/marka-mazowsze/); w
przypadku koncepcji wykorzystania innych niż załączone elementów
graficznych/danych (z wyjątkiem zdjęć komercyjnych), które można pozyskać w toku
współpracy z redaktorem należy je zamarkować,
3. propozycję infografiki przygotowanej na podstawie materiałów załączonych do
zapytania ofertowego,
4. podpisany projekt umowy, wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy,
przekazany jako załącznik do zapytania ofertowego (parafowana każda strona),
5. oświadczenie dotyczące łącznie:
i. posiadania programu i konta FTP oraz poczty e-mail z możliwością przesyłki
do 50 MB, wraz z podaniem ich adresów,
ii. posiadania pakietu minimum 300 fontów, umożliwiającego zastosowanie
nowoczesnego fontu w nowym layoucie (warunek korzystania ze wszystkich
użytych fontów w makiecie ‒ wykupiona licencja w Adobe. Ta sama klauzula
obowiązuje przy użytkowaniu programu Adobe InDesign).
Oferta niezawierająca wyżej wskazanych dokumentów, oświadczeń i materiałów nie będzie
brana pod uwagę.
7. W załączeniu wzór umowy ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy. Nagrane numery
„Mazowsza serca Polski” będą przekazane wybranemu Wykonawcy wraz z umową.
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) za usługę oraz wartości
uwzględniających koszty jednostkowe (tj. koszt brutto: jednego wydania pisma „Mazowsze
serce Polski” składającego się z 60 stron+4 strony okładki oraz zawierającą minimum trzy
zrealizowane dotychczas projekty graficzne zgodne z przedmiotem zamówienia oraz projekty
dwóch artykułów złożonych na podstawie materiałów załączonych do zapytania należy
sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i
adres Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy KM-KZ-I.064.1.2022.MW do
zamówienia na opracowanie grafiki oraz skład, łamanie, korekta i przygotowanie do druku 11
wydań (zawierających 60 + 4 strony okładki dla każdego numeru) Pisma Samorządu
Województwa Mazowieckiego pt. „Mazowsze serce Polski” na 2022 r. (na podstawie makiety i
zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze) wykonanego zgodnie z
wytycznymi określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu umowy.
9. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 13 stycznia 2022 r. do końca dnia
(tj. do godziny 24.00) drogą elektroniczną na wszystkie wymienione poniżej adresy mailowe:
e-mail: sercepolski@mazovia.pl; iwona.dybowska@mazovia.pl;
malgorzata.wielechowska@mazovia.pl.
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