Szanowni Państwo,
w związku z udziałem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w licznych wydarzeniach
targowych w kraju i za granicą planowane jest wydanie w języku polskim i angielskim dwóch
publikacji prezentujących najciekawsze projekty dofinansowane ze środków funduszy
strukturalnych UE:
- Katalogu projektów innowacyjnych pn. PROJEKT INNOWACYJNI 2012
- Katalogu projektów biotechnologicznych.
Zależy nam by zamieszczone w ww. publikacjach opisy poszczególnych projektów w sposób
ciekawy prezentowały działania realizowane przez jednostki naukowe, tzw. dobre praktyki.
Pokazywały jak dzięki środkom z Unii Europejskiej zmienia się otaczający świat. Jaki wpływ na
rozwój gospodarki, medycyny, ochronę środowiska itd. mają podejmowane wyzwania.
Elementem wzbogacającym powinien być aspekt ludzki, np. poprzez pojawiające się „human
story”.
Zapraszamy do zapoznania się ze specyfikacją poniższego zamówienia i dokonania wyceny.
1.

Katalog projektów innowacyjnych pn. PROJEKT: INNOWACYJNI 2012

Wzorem lat ubiegłych na łamach katalogu zaprezentowanych zostanie 8 najciekawszych
projektów, realizowanych w ramach trzech programów operacyjnych: Kapitał Ludzki (2
projekty), Infrastruktura i Środowisko (2 projekty), Innowacyjna Gospodarka (4 projekty).
Na każdy z projektów przewidziana jest jedna "rozkładówka" - dwie strony.
Publikacja przygotowana będzie w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
Tłumaczenie tekstów pozostaje po stronie Zamawiającego.
Przykładowe publikacje wydane jeszcze pod szyldem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego znajdą Państwo pod linkami:
ed. I
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/2010
0902%20Katalog%20projektow%202010-rozk%B3adowka.pdf
ed. II
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/2011
0830_MNiSW_katalog_projektow_ed.II_23.08.2011_FINAL.pdf),
Termin realizacji zadania: przygotowywane teksty będą przekazywane na adres mailowy
wskazany przez Zamawiającego sukcesywnie, ale nie później niż do dnia 10 maja 2012 r.
2.

Katalog projektów biotechnologicznych

Na łamach katalogu zaprezentowanych zostanie 8 najciekawszych projektów
biotechnologicznych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka

Na każdy z projektów przewidziana jest jedna "rozkładówka" - dwie strony.
Dodatkowo w publikacji zarezerwowane winno być miejsce na spis treści, słowo wstępu do
katalogu oraz stopkę adresową i ew. miejsce na notatki.
Publikacja przygotowana będzie w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Każda z
wersji stanowić będzie osobną broszurę. Tłumaczenie tekstów pozostaje po stronie
Zamawiającego.
Termin realizacji zadania: przygotowywane teksty będą przekazywane na adres mailowy
wskazany przez Zamawiającego sukcesywnie, ale nie później niż do dnia do 23 maja 2012 r.
W ramach realizacji poszczególnych części zamówienia oczekujemy:
• przeprowadzenia rozmowy z osobą reprezentującą projekt z ramienia beneficjenta –
osoba i kontakt do niej zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy,
• napisania tekstów do katalogów (8 tekstów do każdej z publikacji) na podstawie
przeprowadzonych rozmów oraz zdobytych materiałów dot. realizowanych
projektów. Liczba znaków w tekście to ok. 5-6 tys.
• sukcesywnego przekazywania gotowych tekstów do akceptacji Zamawiającego.
UWAGA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystywania przygotowanych tekstów również
do innych celów promocyjnych, jak również do zmiany ich ostatecznego kształtu.
Z uwagi na krótki czas realizacji zadania istnieje możliwość złożenia oferty częściowej,
przygotowania tekstów do jednej z wybranych publikacji.
Oferty zawierające pełny koszt usługi, portfolio oraz ewentualny wykaz zdobytych nagród
proszę przesłać do godz. 9.00 dnia 20 kwietnia 2012 r. (piątek) na adres e-mail:
karolina.lipka@ncbr.gov.pl. Wybierając Wykonawcę będziemy się kierować jego
doświadczeniem oraz ceną oferty.
Obiór przedmiotu zamówienia:
Zamawiający w terminie 3 dni, od zakończenia terminu zgłoszenia przez Wykonawców
gotowości do przekazania przedmiotu zamówienia, dokona jego oceny. W przypadku braku
uwag Zamawiający dokona odbioru, zaś w przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca
zobowiązany będzie do ich uwzględnienia w terminie 2 dni roboczych i ponownego
zgłoszenia do odbioru przez Zamawiającego.
Płatność za realizację zamówienia nastąpi jednorazowo po wykonaniu przez Wykonawcę
całości przedmiotu umowy, na podstawie faktury VAT lub rachunku wystawionego przez
Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, przelewem z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy.

