KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O.
ZAPYTANIE OFERTOWE
PRASA – PAŹDZIERNIK 2018
Załącznik nr 2: Specyfikacja techniczna

Przedmiot zamówienia
Przygotowanie oraz publikacja artykułu prasowego w formie wkładki do gazety w ramach działań
promocyjnych.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz publikacja artykułu prasowego w formie wkładki
do gazety w ramach działań promocyjnych projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” oraz „Fundusz Badań
i Wdrożeń – Voucher Badawczy” oraz pozostałych działań mających na celu propagowanie
innowacyjności w regionie.
2. Szczegółowy opis zamówienia:
1) Publikacja w dzienniku (gazecie codziennej), o zasięgu co najmniej regionalnym, obejmującym
obszar województwa kujawsko-pomorskiego;
2) Objętość artykułu – 4 strony w formie wkładki do głównej gazety;
3) Format wkładki – A3, pełny kolor;
4) Dodatkowo przygotowanie, wydruk i dostawa wkładki dla Zamawiającego w ilości 100 sztuk;
5) Dodatkowa publikacja wkładki na portalu internetowym Wykonawcy;
6) Przekazanie wkładki w formacie pdf do Zamawiającego.
3. W ramach zamówienia należy uwzględnić
1) Napisanie, redakcję i korektę tekstu;
2) Samodzielne przygotowanie materiałów (grafiki, wykresy itp.) oraz projektu graficznego,
uzupełnione materiałami i treściami przekazanymi przez Zamawiającego;
3) Korektę wydawniczą oraz językową: ortograficzną, gramatyczną i stylistyczną wkładki,
4) Współpracę z Zamawiającym w zakresie bieżących ustaleń dotyczących tematyki
przygotowywanych materiałów;
5) Inne działania niezbędne do przygotowania wkładki;
6) Wydruk i kolportaż wkładki w pełnym nakładzie w dniu wskazanym przez Zamawiającego;
7) Wszystkie zdjęcia oraz treści oraz materiały wykonane przez Wykonawcę będą mogły być
wykorzystywane przez Zamawiającego do dalszych celów promocyjnych.
4. Tematyka wkładki będzie obejmowała m.in. informacje o KPAI oraz prowadzonych projektach, tj.
„Fundusz Badań i Wdrożeń”, „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” oraz o innych
działaniach mających na celu propagowanie innowacyjności w regionie.
5. Wykonawca na etapie wkładania oferty może zaproponować dodatkowe rozwiązania (np. formy
artykułów, tematy), które mogą zostać zastosowane we wkładce po akceptacji Zamawiającego.
6. Zastosowane rozwiązania graficzne we wkładce muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.
7. W celu uatrakcyjnienia treści danego artykułu, Wykonawca zobowiązany będzie do zamieszczenia w
nim m.in. zdjęć i grafik, które w łatwy sposób zobrazują treść danego artykułu. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do akceptacji dodatkowych zdjęć wykorzystanych w artykule.

Termin i sposób wykonania zamówienia
1. Wkładka ukaże się jednorazowo w okresie wskazanym przez Zamawiającego po konsultacji z
wybranym Wykonawcą.
2. Wykonawca jest zobowiązany do nieumieszczania we wkładce informacji niezwiązanych z jej
tematyką, chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę.
3. Teksty i zdjęcia oraz projekt wkładki zostaną przekazane przez Wykonawcę w ustalonej formie do
akceptacji Zamawiającego najpóźniej na 2 dni przez planowanym wydrukiem materiału.
4. W przypadku niedostarczenia we wskazanym w specyfikacji terminie materiałów do akceptacji
Zamawiającego lub braku wykonania przez Wykonawcę korekty zgodnie ze zgłoszonymi uwagami oraz
jeżeli niezgodność przygotowanego materiału z wymaganiami określonymi w zapytaniu lub
uzgodnieniami Stron stanowi wadę (lub wady), która nie nadaje się do usunięcia i jednocześnie
uniemożliwia korzystanie z przygotowanego materiału zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od przyjęcia materiału bez ponoszenia
dodatkowych kosztów.
5. Wszystkie zapisy specyfikacji i zamówienia mogą zostać zmienione w uzasadnionym przypadku za
wyłączną zgodą Zamawiającego.
6. Wszystkie ustalenia dotyczące tematyki, treści i koncepcji artykułu będą dokonywane w ustalonej
formie.
7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dodatkowe egzemplarze wkładki nie później niż w dzień
publikacji.

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zawierać:


wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1);



podpisaną (zatwierdzoną) specyfikację techniczną (Załącznik nr2);



opis sposobu realizacji zamówienia, wraz z propozycją dodatkowych rozwiązań, które mogą
zostać zastosowane w artykule lub promujące wkładkę, np. zasięg i nakład dziennika (liczby
oddające średni tygodniowy zasięg i nakład), docelowa grupa odbiorców dziennika,
proponowane terminy publikacji itd.

2. Zaoferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z przygotowaniem i publikacją
artykułu prasowego według podanej specyfikacji.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W
przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia rozmów z wybranymi oferentami w kwestiach złożonej przez nich oferty.
5. Z wybranymi Wykonawcami na etapie realizacji zamówienia zostaną ustalone szczegóły dotyczące
wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Oferty złożone po terminie nie będą oceniane.

Kryteria oceny i ich znaczenie:
Zamawiający dokona ostatecznego wyboru Wykonawcy na podstawie analizy ofert pod kątem
formalnym, merytorycznym i cenowym. Za najkorzystniejszą, zamawiający uzna ofertę, która uzyska
najwyższą liczbę punktów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty, ze
względu na specyfikę zamówienia, różny zasięg czasopism oraz chęć dotarcia do jak największej liczby
odbiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Ocena przeprowadzona zostanie w oparciu o poniższe kryteria:
Oferta 1) Publikacja w dniu 18.10.2018 r.
100% - cena brutto – oferta najkorzystniejsza 100 pkt,
Sposób oceny: P=
On/Ob*%*100 P
– punkty;
On – oferta najkorzystniejsza;
Ob – oferta badana;
% – procent badanego kryterium
%
Oferta 2) Publikacja w dniu 19.10.2018 r.
100% - cena brutto – oferta najkorzystniejsza 100 pkt,
Sposób oceny: P=
On/Ob*%*100 P
– punkty;
On – oferta najkorzystniejsza;
Ob – oferta badana;
% – procent badanego kryterium

Warunki płatności
Płatność za wykonanie usługi zostanie zrealizowana na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę po realizacji przedmiotu zamówienia (tj. publikacji wkładki i dostarczeniu bezpłatnych
egzemplarzy wkładki). Podstawę do przyjęcia faktury stanowić będzie protokół odbioru, przygotowany
przez Zamawiającego podpisany przez obie strony, stwierdzający prawidłowość wykonania
zamówienia. Płatność zostanie dokonana przelewem w terminie 21 dni od daty wpływu faktury do
siedziby Zamawiającego.
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podpis pieczęć nazwa

