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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1) Przedmiot zamówienia:  Opracowanie projektu graficznego oraz przygotowanie publikacji do 

druku, druk wraz z dostawą opracowań z zakresu wybranych branż gospodarki regionalnej oraz 
folderu informacyjnego w ramach projektu Power up Your Business in Małopolska 3 
 

2) Szczegóły zamówienia: 
 

Kod CPV:   
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane 
79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem 
79822000-2 - Usługi składu 
79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy 
79824000-6 - Usługi drukowania i dystrybucji 
79571000-7 Usługi wysyłkowe 

 
3) Etapy  przedmiotu zamówienia:  

 
I. opracowanie projektu graficznego oraz przygotowanie publikacji do druku oraz wersji PDF 
II. druk publikacji wraz z dostawą 
 
Etap I: opracowanie projektu graficznego oraz przygotowanie publikacji do druku oraz wersji PDF: 
 
1) opracowanie projektu graficznego na podstawie layoutu Zamawiającego (załącznik nr 1 do OPZ)  

 
a) folderu informacyjnego „Małopolska – potencjał gospodarczy 2020-2022” (dalej: MPG) 
b) Opracowań nt. branż gospodarki regionalnej . Tematyka Opracowań nt. branż gospodarki 

regionalnej  obejmie: 
i. sektor nowoczesnych technologii w Małopolsce (ICT 1 w 2021 oraz aktualizacja ICT 1 tj.  

ICT 2 w 2022) 
ii. sektor kosmetyczny w Małopolsce 
iii. sektor maszynowy w Małopolsce  

 
Uwagi do przygotowania projektu graficznego każdej publikacji:  

• Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycje 2 projektów graficznych dla Opracowań 
branżowych oraz 2 propozycje projektu graficznego dla folderu informacyjnego MPG. Projekty 
Opracowań branżowych powinny być spójne względem siebie.  Zamawiający dokona wyboru 
jednego z zaproponowanych przez Wykonawcę projektów graficznych w terminie do 3 dni 
roboczych od otrzymania propozycji;  

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag, w oparciu o które Wykonawca 
przygotuje docelowy projekt graficzny publikacji, który zostanie pisemnie zatwierdzony przez 
Zamawiającego; 

• projekt graficzny każdej publikacji  zostanie każdorazowo dostarczony Zamawiającemu do 
akceptacji w wersji elektronicznej w formacie: psd, tiff lub PDF. 

• Wykonawca  uwzględnieni w projekcie graficznym logotypy i oznakowanie projektu UE zgodnie 
z aktualnym Podręcznikiem Beneficjenta „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów 
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polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” znajdujący się na stronie 
http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/podrecznik-
wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-
promocji);  

• Wykonawca w projekcie graficznym każdego z opracowań branżowych zamieści 10 zdjęć 
związanych z tematyką opracowania branżowego  natomiast  przypadku folderu informacyjnego 
MPG -  8-10 zdjęć związanych z tematyką wydania. Wykonawca zakupi zdjęcia we własnym 
zakresie. Zdjęcia wymagają akceptacji Zamawiającego. Jakość zdjęć powinna być dostosowana 
do wielkości fotografii aby zachować głębię ostrości  zdjęć zamieszczanych w publikacji; 

 
 

2) przygotowanie  ww. opracowań branżowych oraz folderu  informacyjnego MPG   w postaci do 
druku oraz PDF (projekt graficzny, skład, układ treści)  

 
a. zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie wszystkich opracowań w postaci do druku oraz PDF; 
b. przystąpienie do czynności przygotowania publikacji  do druku zostanie każdorazowo 

poprzedzone  pisemną  informacją od Zamawiającego (email) wraz z przekazaniem materiałów 
merytorycznych do publikacji; 

c. czynności przygotowania publikacji do druku zostaną każdorazowo zrealizowane  w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni robocze od przekazania informacji przez Zamawiającego,  

d. zawartość merytoryczna opracowań w języku angielskim zostanie dostarczona przez 
Zamawiającego 

e. Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi uwagi (w tym korekty językowe) w terminie do 3 dni 
roboczych od otrzymania materiału. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego każdorazowo 
w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia. 

f. w projekcie graficznym każdego z opracowań branżowych Wykonawca zamieści zakupione we 
własnym zakresie i zaakceptowane przez Zamawiającego 10 zdjęć związanych z tematyką 
opracowania. W przypadku folderu informacyjnego MPG Wykonawca zamieści zakupione we 
własnym zakresie 8-10 zdjęć związanych z tematyką opracowania; 

 
 
Czynności objęte etapem  I zamówienia będą zrealizowane w terminach umożliwiających 
Zamawiającemu wykorzystanie publikacji dla celów ujętych w projekcie „Power up Your Business in 
Małopolska 3” z uwzględnieniem poniższego harmonogramu: 

1) w zakresie folderu informacyjnego MPG: II kw. 2021 
2) w zakresie opracowań nt. wybranych branż gospodarki regionalnej: 

• ICT1 (nowoczesnych technologii): II kw. 2021 

• ICT2 (nowoczesnych technologii): I kw. 2022  

• kosmetyczna: III kw. 2022  

• maszynowa: I kw. 2023 
 
Etap II: druk publikacji wraz z dostawą z uwzględnieniem następujących wytycznych: 

A) Zakres techniczny odnośnie druku Opracowań dot. wybranych branż gospodarki regionalnej:  
1) Przewiduje się druk 3 opracowań, których tematyka obejmie: 

a) sektor nowoczesnych technologii w Małopolsce (ICT1  oraz ICT2) 
b) sektor kosmetyczny w Małopolsce;  
c) sektor maszynowy w Małopolsce;  

http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji
http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji
http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji
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2) Nakład pojedynczego opracowania: 300 (trzysta) sztuk, razem 900 ( dziewięćset) sztuk 
a. liczba stron: 16 stron wewnętrznych + 4 strony okładki  
b. druk dwustronny 
c. format: A4 
d. papier: kreda mat min 150 g/m2; pełny kolor  
e. okładka: kreda mat min. 300 g/m2, nadruk na okładce pełny kolor + 1 panton, 

uszlachetnienie folią matową, elementy błyszczące lakier UV wybiórczo  
f. szycie nićmi/drutem 

B) Zakres techniczny odnośnie druku folderu informacyjnego MPG 
1) nakład: 950 sztuk 
2) liczba stron: 20  stron wewnętrznych + 4 strony okładki  
3) format: A4; papier: kreda mat min 150 g/m2; pełny kolor  
4) druk dwustronny 
5) okładka: kreda mat min. 300 g/m2, nadruk na okładce pełny kolor + 1 panton, 

uszlachetnienie folią matową, elementy błyszczące lakier UV wybiórczo  
6) szycie nićmi/drutem 

C) Druk publikacji zostanie każdorazowo zrealizowany  w terminie wskazanym przez Wykonawcę w 
Ofercie, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia ostatecznego zaakceptowania publikacji 
do druku przez Zamawiającego.  

D) Nie planuje się nadania numeru ISBN żadnej publikacji 
E) Wydrukowane publikacje zostaną niezwłocznie dostarczone na koszt Wykonawcy do siedziby 

Zamawiającego, tj. MARR mieszczącej się przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie.  
 
 

 
 
 


