
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   
NR 2/RPO WŁ/2014  

na „Kompleksowe wykonanie usług projektowania (wraz z przygotowaniem) oraz 
wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych wraz z usługami towarzyszącymi 

na potrzeby działań realizowanych przez ŁARR S.A.” 

 
 

Zmiany dotyczą zapisów na stronie www.larr.lodz.pl  

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90 - 002 Łódź, na 

podstawie art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuje, że dokonuje ZMIANY: 

 

I) W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

  Przed zmianą zapis Rozdz. XV, ust.2 pkt.b. brzmiał: 

scenariusz i story-board do prezentacji multimedialnej waga 40% maksymalna ilość punktów  40  

 
 Zamawiający oczekuje przedstawienia scenariusza w formie opisu oraz story-board 

w formie graficznej dotyczącej udziału Zamawiającego w Europejskim Kongresie 
Gospodarczym, w dn. 7-9.05.2014r., zgodnie z Roz. II pkt. 1 OPZ stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
- Story Board powinien zawierać elementy scenariusza zachęcające do skorzystania 
z oferty inwestycyjnej Województwa Łódzkiego i pokazujący potencjał gospodarczy 
Regionu Łódzkiego;  
- Powinien zawierać elementy przedstawiające Województwo Łódzkie jako region 
nowoczesny i przyjazny inwestorom;  
-Story board powinien podkreślać atuty Województwa Łódzkiego, przede wszystkim 
jego centralne położenie geograficzne; 

 
Ocenie podlegać będą następujące elementy story-boardu : 
 

a) Zgodność i ilość elementów graficznych story-boardu z dotychczasową linią kreacyjną 
z poprzedniego roku rekomendowaną przez Zamawiającego do wykorzystania. 
Key visual linii kreacyjnej promującej Region Łódzki na wydarzeniach 
organizowanych przez ŁARR S.A. w 2013 r. stanowi załącznik1 do OPZ, który 
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  
Za każde narzędzie zostanie przyznany 1 punkt. 

 
b)  Zgodność i ilość elementów graficznych story-boardu z linią kreacyjną promocji 

Województwa Łódzkiego wymaganą przez Zamawiającego do wykorzystania. 
System identyfikacji Województwa Łódzkiego jest do pobrania na stronie: 
http://www.lodzkie.pl/urzad/system-identyfikacji - Pobierz Księgę Identyfikacji Wizualnej 
Województwa Łódzkiego.  
Za każde narzędzie zostanie przyznany 1 punkt. 
 
 
Oferta w zakresie ww. kryterium będzie liczona w oparciu o wzór : 
 
Ilość punktów oferty  
najniżej punktowanej 
--------------------- x100 x 40 % (waga kryterium) = ilość punktów 
Ilość punktów oferty  
Badanej 

 

http://www.larr.lodz.pl/
http://www.lodzkie.pl/urzad/system-identyfikacji


Po zmianie zapis Rozdz. XV, ust.2 pkt.b. otrzymuje brzmienie: 

scenariusz i story-board do prezentacji multimedialnej waga 40% maksymalna ilość punktów  40  

 
 Zamawiający oczekuje przedstawienia scenariusza w formie opisu oraz story-board 

w formie graficznej dotyczącej udziału Zamawiającego w Europejskim Kongresie 
Gospodarczym, w dn. 7-9.05.2014r., zgodnie z Roz. II pkt. 1 OPZ stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
- Story Board powinien zawierać elementy scenariusza zachęcające do skorzystania 
z oferty inwestycyjnej Województwa Łódzkiego i pokazujący potencjał gospodarczy 
Regionu Łódzkiego;  
- Powinien zawierać elementy przedstawiające Województwo Łódzkie jako region 
nowoczesny i przyjazny inwestorom;  
-Story board powinien podkreślać atuty Województwa Łódzkiego, przede wszystkim 
jego centralne położenie geograficzne; 

 
Ocenie podlegać będą następujące elementy story-boardu : 
 

c) Zgodność i ilość elementów graficznych story-boardu z dotychczasową linią kreacyjną 
z poprzedniego roku rekomendowaną przez Zamawiającego do wykorzystania. 
Key visual linii kreacyjnej promującej Region Łódzki na wydarzeniach 
organizowanych przez ŁARR S.A. w 2013 r. stanowi załącznik1 do OPZ, który 
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  
Za każde narzędzie zostanie przyznany 1 punkt. 

 
d)  Zgodność i ilość elementów graficznych story-boardu z linią kreacyjną promocji 

Województwa Łódzkiego wymaganą przez Zamawiającego do wykorzystania. 
System identyfikacji Województwa Łódzkiego jest do pobrania na stronie: 
http://www.lodzkie.pl/urzad/system-identyfikacji - Pobierz Księgę Identyfikacji Wizualnej 
Województwa Łódzkiego.  
Za każde narzędzie zostanie przyznany 1 punkt. 
 
 
Oferta w zakresie ww. kryterium będzie liczona w oparciu o wzór : 
 
Ilość punktów oferty  
badanej 
--------------------- x100 x 40 % (waga kryterium) = ilość punktów 
Ilość punktów oferty  

najwyżej punktowanej  

 

Inne zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, załączników do SIWZ oraz 

termin składania ofert pozostają bez zmian.  

 

 

http://www.lodzkie.pl/urzad/system-identyfikacji

