
  

Warszawa, 7 maja 2019 

 
Zapytanie ofertowe nr 1/ILM/2019 

na świadczenie usługi graficznej polegającej na przygotowaniu  
projektów graficznych oraz skład broszur i podręczników 

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w związku z realizacją projektu 
„Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla 
osób zależnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na świadczenie usługi graficznej 
polegającej na przygotowaniu projektów graficznych oraz składu broszur i podręczników. 

 

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:  

79822500-7 usługi projektów graficznych 

 

I. ZLECENIODAWCA 

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 
Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa 
www. stocznia.org.pl  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektów graficznych i skład: 

• 18 broszur dotyczących innowacji społecznych w języku polskim, 

• 6 broszur dotyczących innowacji społecznych w języku angielskim,  

• 4 podręczników wdrażania innowacji społecznych w języku polskim 

• 1 podręcznika dotyczącego inkubacji innowacji społecznych w języku polskim 

• 1 podręcznika dotyczącego inkubacji innowacji społecznych w języku angielskim 

 

 



  

2. Kontekst 

Istotą działań podejmowanych w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę” jest wsparcie w 
rozwoju nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) 
dotyczących usług świadczonych na rzecz osób, którem ze względu na niepełnosprawność, 
chorobę lub wiek trudno jest samodzielnie funkcjonować i ich opiekunów. 

By to zrobić uruchomiliśmy Inkubator pomysłów, który pomaga innowatorom (m.in. osobom 
prywatnym, organizacjom pozarządowym, instytucjom opieki społecznej) w dopracowaniu i 
przetestowaniu w działaniu ich pomysłów odpowiadających w nowy sposób na ważne problemy 
społeczne.  

Spośród ponad 300 pomysłów, które spłynęły do naszego Inkubatora wybraliśmy łącznie 33, 
których autorzy otrzymali granty na przeprowadzenie testowego wdrożenia swoich prototypów. 
Z kolei spośród przetestowanych innowacji wybierzemy w sumie 18 takich, które w sposób 
szczególny się sprawdziły i w związku z tym warto opowiedzieć o nich innym i zachęcić do ich 
stosowania. Jednym z narzędzi, który będziemy wykorzystywać w tym celu są broszury 
informacyjne i podręczniki wdrażania, których projekty graficzne i skład są przedmiotem 
prowadzonego przez nas zamówienia. 

Szczegółowe dotyczące projektu oraz opisy innowacji dostępne są na stronie 
www.innowacjespołeczne.org.pl.  

3. Podstawowe informacje dotyczące broszur i podręczników 

Zamówienie obejmuje przygotowanie projektu graficznego i skład: 

• 18 broszur w języku polskim o innowacjach społecznych o długości od ok 8 tys. znaków do ok 
18 tys. znaków ze spacjami 

• 6 broszur w języku angielskim o innowacjach społecznych o długości od ok 8 tys. znaków do 
ok 18 tys. znaków ze spacjami 

• 4 podręczników w języku polskim wdrażania o długości średnio 75 tys. znaków ze spacjami 

• 1 podręcznika w języku polskim dotyczącego inkubowania innowacji społecznych o długości 
ok 75 tys. znaków ze spacjami 

• 1 podręcznika w języku angielskim dotyczącego inkubowania innowacji społecznych o 
długości ok 75 tys. znaków ze spacjami 

 

 



  

4. Wykonawca powinien zastosować się do poniższych wymagań: 
• we wszystkich publikacjach powinny znaleźć się zdjęcia i logotypy udostępnione przez 

Zamawiającego 

• broszury i podręczniki powinny mieć spójną stylistykę  

• broszury powinni mieć format nie większy niż A5, a podręczniki nie większy niż B5  

• wszystkie publikacje powinny zawierać infografiki, chyba, że w (z niezbędnymi 
odstępstwami, gdy będzie tego wymagała specyfika danej innowacji  

• każda z publikacji powinna być przygotowana w 2 wersjach: 

o do druku (z tzw. spadami)  

o bez spadów w formacie pdf do umieszczenia na stronie www 

5. W cenie wykonania usługi wliczone jest przekazanie praw autorskich i pokrewnych do projektów 
wspomnianych powyżej publikacji na wszystkich polach eksploatacji.  

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wymagane jest złożenie oferty na 
całość zamówienia. 
 
 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Usługa powinna być wykonana do 10 czerwca 2019 roku. W pierwszej kolejności powinny być 
zrealizowane projekty i skład graficzny broszur. 

 

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 

1. Oferta powinna zawierać formularz ofertowy (jego wzór znajduje się w załączniku nr 1 do 
zapytania ofertowego). 

2. Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do 12 maja 2019 do 23.59 na adres: 
mlewandowska@stocznia.org.pl.  

 

V. KONTAKT: 

Wszelkich informacji o zamówieniu udziela: Maria Lewandowska-Woźniak, t. +48 22 378 39 73; 
mlewandowska@stocznia.org.pl. 


