ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NA
ŚWIADCZENIE USŁUGI NA PRACE GRAFICZNE DLA
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z siedzibą w Warszawie (00-695) przy
ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) planuje wszczęcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie realizacja
prac graficznych na potrzeby NCBR. W związku z powyższym, w celu oszacowania wartości
zamówienia Zamawiający zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacunkowej
ceny netto oraz brutto całkowitego kosztu realizacji usługi.
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac graficznych związanych z bieżącą działalnością
NCBR.
2. Kod CPV
79822500 -7 Usługi projektów graficznych
3. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Anna Zalewska, Dział komunikacji i promocji, tel. +48 785 661 474
4. Miejsce oraz termin przedłożenia informacji o koszcie usług:
Drogą elektroniczną na adres anna.zalewska@ncbr.gov.pl do 03-10-2017 do godziny 23-59-59
5. Cel zamówienia
Celem realizacji zamówienia jest promocja inicjatyw realizowanych przez NCBR z przy
wykorzystaniu elementów graficznych. Powstałe grafiki będą wykorzystywane przez
Zamawiającego do bieżącej promocji działalności, a także jako źródło informacji dla
obecnych/potencjalnych beneficjentów programów realizowanych przez NCBR.
6. Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający przewiduje wykonanie prac graficznych obejmujących: grafiki i infografiki,
prezentacje, bannery reklamowe, przygotowanie plików do druku lub publikacji,
przygotowanie katalogów i publikacji, a także retusz zdjęć.
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Rodzaj prowadzonych prac
Grafiki i infografiki na potrzeby mediów społecznościowych oraz strony
ncbr.gov.pl
Retusz zdjęć i przygotowywanie ich do publikacji
Przygotowanie projektów graficznych ulotek i folderów informacyjnych
(max. 20 stron)
Przygotowywanie prezentacji na potrzeby NCBR (ilość slajdów – max.
40)
Przygotowywanie bannerów reklamowych i promocyjnych dot.
programów realizowanych przez NCBR zamieszczanych w prasie oraz
Internecie

Ilość
50 sztuk
40 sztuk
20 sztuk
50 sztuk
50 sztuk
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Przygotowywanie graficzne oraz do druku wybranych folderów i 6 sztuk
katalogów informacyjnych (max. objętość do 80 stron)
Inne prace zespołu grafików
200 godzin

7. Dodatkowe informacje
 Wycena powinna być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku
VAT. Wycenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr)
 Wycena powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać
wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń.
 Za ustalenie świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
szacunkowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
 Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do
utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych
i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji,
w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.), a w szczególności w zakresie:
1. utrwalania, kopiowania, modyfikowania, wprowadzania do pamięci komputerów
i serwerów komputerowych,
2. wystawiania na publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów
i konferencji, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
3. wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju
mediach audio-wizualnych i komputerowych,
4. prawa do korzystania z utworów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi
utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie,
tłumaczenie na inne języki.
 Złożenie zapytania o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie
jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
 Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 Umowa zostanie zawarta na wzorze zamawiającego, który będzie uwzględniał kary umowne
za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy.
8. Termin realizacji zamówienia
Usługa będzie realizowana wg zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego od dnia
podpisania umowy do 30 września 2018 roku lub do momentu zrealizowania przedmiotu
zamówienia. Szczegółowy termin realizacji zostanie określony w umowie zawieranej
z wybranym Wykonawcą.

