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 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przygotowanie identyfikacji wizualnej oraz wykonanie statuetek dla laureatów 

konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018.  

 

 

1. Zamawiający 

  

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Departament Ekonomii Społecznej  

i Solidarnej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. 

 

2. Tryb 

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą              

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) 

zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega 

wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

 

W związku z realizacją projektu „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów 

ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego” niezbędne jest przygotowanie 

identyfikacji wizualnej oraz wykonanie statuetek dla laureatów. Podstawą identyfikacji 

wizualnej będzie logotyp: „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018”, który 

dostępny jest jako załącznik do niniejszego zapytania.   

Zamówienie dotyczy przygotowania / wykonania: 

1. Księgi znaku zawierającej w szczególności: 

- wersje alternatywne logotypu, 

- określenie pola podstawowego i pola ochronnego, 

- zasady stosowania znaku na różnych tłach, 

- zasady stosowania logotypu na drukach firmowych, oznakowania wewnętrzne i zewnętrzne. 

2. Projektów statuetek. 

3. 6 statuetek. 

 

4. Wymagania 
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Ogólne: 

 Wykonawca zobowiąże się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych do wykonanego Dzieła na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w art.  74 ust.  4 i art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016, poz. 666) bez ograniczeń co do czasu  

i ilości. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnego 

prawa autorskiego. 

Dotyczące statuetek: 

 Statuetka zaprojektowana będzie na podstawie logotypu: „Znak Jakości Ekonomii 

Społecznej i Solidarnej 2018”. 

 Przedstawienie min. 2 wersji wizualizacji statuetki w ofercie. 

 Statuetki wykonane będą z metalu lub szkła hartowanego lub drewna. 

 Wysokość: 25 cm – 30 cm razem z podstawką. 

 Oznakowanie na rewersie zgodne z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki 

Fundusze Europejskie (w tym logotypy). 

 Grawer w podstawie (tabliczka z frontu): „Znak Jakości Ekonomii Społecznej  

i Solidarnej 2018, [nazwa kategorii: Spółdzielnie socjalne osób fizycznych / 

Przedsięwzięcie PES sfinansowane/współfinansowane ze środków zwrotnych w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego], Ministerstwo Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej”. 

5. Wykonawca zadania 

 

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji podobnych zleceń. Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca przedłożył wykaz podobnych usług, wykonanych  

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. 

 

6. Termin realizacji zadania 

 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zleconą usługę do 16 października 2018 r.  
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7. Oferta 

 

Podmiot składający ofertę powinien sporządzić ją w języku polskim 

Musi ona zawierać: 

 pełną nazwę podmiotu składającego ofertę, 

 adres lub siedzibę podmiotu, numer telefonu oraz nr NIP, Regon, 

 opis proponowanej usługi, 

 wycenę zamówienia zawierającą informacje o cenie netto i cenie brutto 

ogółem oraz wyszczególnione koszty składowe (w tym jednostkowy koszt 

statuetki), cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi 

przez Zamawiającego, 

 osobę do kontaktu, 

 harmonogram prac, 

 co najmniej 2 wersje wizualizacji statuetki. 

 

8. Termin składania ofert 

 

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do Departamentu Ekonomii Społecznej  

i Solidarnej w  Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na adres: 

filip.kolodziejski@mrpips.gov.pl w terminie do 5 września 2018 r.  

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

9. Kryteria wyboru oferty 

 

O wyborze oferty będą decydowały następujące czynniki: 

Cena – 50%. 

Wizualizacja statuetki – 30%. 

Harmonogram prac – 20%. 

 

10. Kontakt 

 

Wszelkich informacji merytorycznych i organizacyjnych udziela: 

Filip Kołodziejski   

tel. 0-22 461-61-35 
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e-mail: filip.kolodziejski@mrpips.gov.pl 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego 

 

1. Logotyp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


