ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI, PROJEKTU GRAFICZNEGO ORAZ WYKONANIE
I DOSTAWĘ KALENDARZY NA 2020 ROK
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 opracowanie koncepcji, projektu
graficznego oraz wykonanie i dostawa kalendarzy na 2020 rok. W związku z powyższym, w celu
oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na
temat ceny netto oraz brutto całkowitego kosztu realizacji usługi.

I.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji, projektu graficznego oraz wykonanie
i dostawa kalendarzy NCBR na 2020 rok, z wniesieniem we wskazane miejsce w siedzibie NCBR.

II.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia będzie: opracowanie koncepcji, indywidualnych projektów graficznych,
skład, przygotowanie do druku, wykonanie (druk, wykończenie, usługa introligatorska) dwóch
rodzajów kalendarzy NCBR na 2020 rok (książkowych i ściennych) oraz opakowań na kalendarze
książkowe, wraz z dostawą do siedziby NCBR i wniesieniem we wskazane miejsce (adres:
ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa).
Koncepcja kreatywna (kreacja różnych elementów kalendarzy) oraz projekty obu rodzajów
kalendarzy (np. rodzaj okładki, znakowanie, kalendarium, projekty graficzne) powinny być
oryginalne, zgodne z obowiązującymi trendami, estetyczne i spójnie ze sobą. Projekty graficzne
wszystkich projektowanych elementów, w tym wklejek reklamowych, główki kalendarza ściennego
itp., powinny w ciekawy i kreatywny sposób prezentować efekty wybranych innowacyjnych
projektów realizowanych przez beneficjentów NCBR oraz wybranych pracowników Zamawiającego.
Wykonawca opracuje projekty wklejek (projekt graficzny, redakcja treści) na podstawie informacji
i materiałów udostępnionych przez NCBR, np. zdjęć, opisów projektów, danych liczbowych,
statystycznych, informacji nt. oferty dofinansowania innowacyjnych projektów w ramach unijnych
i krajowych programów oraz przedsięwzięć realizowanych przez NCBR, z uwzględnieniem
wytycznych Zamawiającego.
Wykonawca powinien posiadać w swojej bazie zdjęcia, grafiki itp., które będzie można wykorzystać
przy tworzeniu projektów (m.in. wklejek reklamowych, kalendarium, główki i plecków kalendarza
ściennego), np. infografik, wykresów dot. podsumowania działalności NCBR w zakresie wdrażania
realizowanych programów i przedsięwzięć.
Metody znakowania, uszlachetnienia, rodzaj okładki i inne elementy – wg koncepcji Wykonawcy.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania, zgodnie
z przedstawioną koncepcją oraz projektem graficznym, dwóch rodzajów kalendarzy:
1) kalendarz książkowy – uwzględniający nw. elementy i założenia:
 rozmiar kalendarza w przedziale: nie mniejszy niż zbliżony do A5 (143 x 203 mm)
i nie większy niż zbliżony do A4 (204 x 254 mm), Zamawiający dopuszcza kalendarz
w formacie kwadratu mieszczącego się w przedziale wskazanym wyżej;
 okładka - oprócz warstwy estetycznej proponowanej przez Wykonawcę:
 na przedniej okładce - znakowanie roku 2020 oraz logo NCBR i/lub inne oznaczenie
zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego,
 na tylnej okładce (wewnętrznej) - kieszonka;
 wnętrze kalendarza zawierające:
 wklejki: 12 stron reklamowych wg projektu Wykonawcy, drukowane w kolorze, w tym:
4 strony z informacjami o NCBR zamieszczone z przodu kalendarza, 8 stron z
prezentacją wybranych projektów NCBR i pracowników (opisy, zdjęcia/grafiki)
umieszczone we wnętrzu kalendarza zgodnie z koncepcją Wykonawcy;
 indywidualne kalendarium drukowane w co najmniej dwóch kolorach (preferowane
kolory spójne z kolorystyką logotypu NCBR), z uwzględnieniem co najmniej dni
tygodnia, świąt oraz imienin. Układ kalendarium: na każdej rozkładówce - tydzień oraz
miejsce przeznaczone na notatki z nadrukiem w linie, a także nadruk logo NCBR lub
sygnetu logo. Preferowane umieszczenie na każdej rozkładówce skróconego
kalendarza aktualnego miesiąca;
 dodatkowe strony informacyjne zgodnie z koncepcją Wykonawcy, w tym strony
zawierające skrócony kalendarz roczny na rok 2019, 2020, 2021;
 kolorowa tasiemka/zakładka,
 nakład: 1200 egzemplarzy.
2) kalendarz ścienny, jednodzielny – uwzględniający nw. założenia i elementy:
 format całego kalendarza w przedziale: 430-450 mm × 620-640 mm;
 kolory:
 główka i plecki: 4 + 0 (CMYK jednostronny),
 kalendarium: co najmniej 2 + 0 (preferowane kolory spójne z kolorystyką logotypu
NCBR);
 indywidualne kalendarium 12-kartkowe, 1-miesięczne, z uwzględnieniem pod bieżącym
miesiącem, miesiąca poprzedzającego i kolejnego, zawierające co najmniej: nazwy
miesięcy, dni tygodnia, imieniny, wyróżnione święta i niedziele;
 projekt graficzny główki i plecków – nawiązujący do aktualnych trendów oraz prezentacji
efektów innowacyjnych projektów dofinansowanych przez NCBR, zawierający logo
NCBR,
 otwór w tekturze lub zawieszka umożliwiający/a powieszenie kalendarza;
 okienko wskazujące datę;
 nakład: 450 egzemplarzy.

3) opakowanie na kalendarze książkowe – uwzględniające nw. założenia:
Dla części nakładu kalendarzy książkowych Wykonawca wykona i dostarczy estetyczne i eleganckie
opakowanie kartonowe, np. wsuwane pudełko, z nadrukiem 4+0 zgodnym z koncepcją graficzną
Wykonawcy, dopasowane do rozmiaru kalendarza książkowego. Dodatkowo, w celu umożliwienia
wysyłki niepowodującej uszkodzenia kalendarzy, Wykonawca dostarczy np. tekturowe lub
bąbelkowe koperty do dystrybucji kalendarzy w pudełkach.
Nadruk na kopertach: grafika jednostronna (przód koperty, lewy górny róg), nadruk co najmniej 1+0
w kolorze czarnym lub białym (logo i adres NCBR jako nadawcy, zgodnie z informacją przekazaną
przez Zamawiającego). Zamknięcie/zaklejenie koperty trwałe np. na tzw. "zip papierowy", po długim
boku. Koperta z taśmą samolepną na skrzydełku do zamykania.
Nakład: 600 sztuk.
4) dostawa
Wykonawca dostarczy cały asortyment do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem do
wskazanego miejsca (adres: ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa).
5) nadruki
Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zgodne ze wzorami do pobrania ze strony
internetowej https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/logotypy/narodowe-centrum-badan-i-rozwoju/ lub
adres strony internetowej NCBR lub inne wskazane poniżej lub przekazane przez Zamawiającego.

lub

lub
NCBR
lub
ncbr.gov.pl
WSZYSTKIE ZNAKOWANIA I NADRUKI POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE ZGODNIE ZE
WZORAMI ORAZ Z KOLORAMI PANTONÓW ZAWARTYCH W MATERIAŁACH
UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ
WYKONANIA NADRUKÓW W INNYCH WERSJACH KOLORYSTYCZNYCH.

III. Termin realizacji zamówienia: 10 grudnia 2019 r.
IV. Miejsce oraz termin przedłożenia informacji o koszcie usług:
Drogą e-mailową na adres monika.markiewicz@ncbr.gov.pl do końca dnia 16.07.2019 r.

V. Inne istotne 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, w tym koszty projektów
graficznych, dostawy do siedziby Zamawiającego i wniesienia w miejsce wskazane przez
Zamawiającego.
 Za ustalenie świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
szacunkowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
 Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń.
 W przyszłym zamówieniu umowa zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego, który będzie
uwzględniał kary umowne za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub unieważnienia zapytania bez podania
przyczyny, a także do prowadzenia korespondencji w celu wyjaśnienia treści otrzymanej
wyceny.
 Zamawiający, w przyszłym zamówieniu, zastrzega sobie prawo do:
- akceptacji oraz modyfikacji przedstawionych projektów kalendarzy, projektów graficznych
(np. wklejek reklamowych) oraz sposobów ich znakowania. Wybrany Wykonawca
zobowiązany będzie do modyfikacji projektów wg wskazań Zamawiającego,
- rezygnacji z części asortymentu,
- rezygnacji z wybranych elementów kalendarzy lub ich zmiany,
- odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji
przedstawionych warunków współpracy, w tym możliwość zmiany wskazanego w zapytaniu
nakładu, nie wyłączając całkowitej rezygnacji z wybranej pozycji.
 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 (np. na ekranie, nośnikach informacyjnych
i reklamowych), 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.
 W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na wycenę zamówienia
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zapytania, a także sprawdzenie warunków
wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
 Wykonawca odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec podmiotów z nim
współpracujących przy lub na rzecz realizacji przyszłego zamówienia.

VI.

Wycena powinna być złożona na załączonym formularzu wyceny szacunkowej.

FORMULARZ WYCENY SZACUNKOWEJ

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY: .....................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM: .....................................................................................
TELEFON: ………….…………………….............
FAKS: ...............................................................
ADRES E-MAIL: ....................................................
NUMER NIP:………………...…………...............
NUMER REGON: ................................................

Wycena opracowania koncepcji, projektu graficznego oraz wykonania i dostawy kalendarzy
na 2020 rok

Nawiązując do zapytania o szacunkowy koszt wykonania przedmiotu zamówienia na opracowanie
koncepcji, projektu graficznego oraz wykonanie i dostawę kalendarzy na 2020 rok, szacujemy
wartość wykonania przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w zapytaniu,
na kwotę:

netto: ……………………………… zł
brutto: …………………………….… zł

Oświadczamy, że:
1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do zapytania o szacunkowy koszt.
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu o szacunkowy koszt.
3. Złożona przez nas wycena jest zgodna z treścią zapytania o szacunkowy koszt.
4. Przyjmujemy do wiadomości, że:

a) złożenie wyceny na zapytanie 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);
b) powyższe zapytanie szacunkowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
c) Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania lub skorygowania zapisów i warunków
niniejszego zapytania.
5. Oświadczam, że wypełniłem/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu złożenia wyceny w niniejszym postępowaniu**.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
6. Oświadczam, że uzyskałem zgody osób biorących udział w przygotowaniu wyceny, a także
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a, i przyjmuję do wiadomości, że moje
dane podane w wycenie będą przetwarzane w celu związanym z przygotowaniem postępowania.
7. W razie zaistnienia konieczności przetwarzania danych osobowych Zamawiający zwróci się
do wybranego Wykonawcy z prośbą o wypełnienie arkusza weryfikacji danych osobowych oraz
po uzyskaniu pozytywnej opinii IODO Zamawiającego podpisze z wybranym Wykonawcą umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa zostanie zawarta na wzorze
Zamawiającego.

…………………………………
miejscowość, data

……………………………….
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

