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ZAPYTANIE OFERTOWE 
Nr 1/PR/RPO WŁ/2013 

 
 

1. Nazwa i adres zamawiającego 
 
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź  
NIP: 725-000-55-74, REGON 470569240; 
Tel. 042 664 37 94, +48 724 544 018 
Fax. 042 664 37 50 
mail: i_witaszek@larr.lodz.pl 
                                                                                                                                                      
2. Tytuł projektu 
 
Region Łódzki  - kluczowy partner gospodarczy i biznesowy  na arenie krajowej i 
międzynarodowej. 
     
3. Nazwa osi priorytetowej i działania 
 
Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 
Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - MARKETING I PROMOCJA 
PRODUKTÓW I „MAREK” REGIONALNYCH I LOKALNYCH. 
 
4. Tryb udzielenia zamówienia 

 
Zamówienie dotyczy realizacji usługi poniżej 14 000 euro netto, jest udzielane w trybie 
zapytania ofertowego, kierowanego co najmniej do 3 Wykonawców, zgodnie z „Zasadami 
udzielania zamówień dla Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków 
RPO WŁ na lata 2007 - 2013”.  
 
5. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kreacji graficznej, koncepcji i projektów 
graficznych na potrzeby organizowanych przez zleceniodawcę eventów:  

 Forum Ekonomicznego w Krynicy (3-5 września 2013 r.)  
 Międzynarodowych Targów Nieruchomości i  Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych 

Expo Real w Monachium (7-9 października 2013 r.) 
Realizowanych w ramach projektu „Region Łódzki  - kluczowy partner gospodarczy i biznesowy  
na arenie krajowej i międzynarodowej.” 
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Koncepcja powinna bazować na motywach przewodnich: 

 Województwo Łódzkie jako centralny region na mapie Europy,  

 Województwo Łódzkie jako region dynamiczny, doskonały pod względem 

inwestycyjno-logistycznym na szeroką skalę,  

 Województwo Łódzkie jako region przyjazny inwestorom z całego świata,  

 Województwo Łódzkie jako region dynamicznego rozwoju biznesowego i centrum 

skupiające globalne firmy decydujące się na inwestowanie w regionie, 

 Skrzyżowanie autostrad A1 i A2 jako skrzyżowanie dwóch głównych dróg europejskich 

(wsch-zach i pn-płd). 

 

Koncepcja powinna w zrozumiały sposób trafiać do odbiorcy, jednocześnie zachowując 

świeżość i odejście od utartych schematów. Powinna być estetyczna i spójna kolorystycznie.  

 

 Odbiorcami są aktywni zawodowo mężczyźni, pracujący w dużym przedsiębiorstwie lub 

korporacji na wysokich stanowiskach menedżerskich oraz kierowniczych 

(65%mężczyzn/35%kobiet) 

 

Projekty powinny być przygotowane w wersji: 

 polskiej i anglojęzycznej (punkt 5.1) 

 anglojęzycznej (punt 5.2) 

 

Elementy kreacji powinny zawierać aktualne logotypy w wersji polskiej/anglojęzycznej ŁARR 
S.A. i Województwa Łódzkiego  oraz być zgodne z księgą identyfikacji wizualnej Województwa 
Łódzkiego dostępnej na stronie 
 
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/lodzkie/lodzkie/urzadmarszalkowski/systemidentyfika
cji/984fdb804ff6b898943cddab891ee2cd oraz księgą znaku ŁARR S.A.  dostępną na stronie 
http://www.larr.lodz.pl/dokumenty/KSIEGA_ZNAKU_LARR.pdf  
  

Projekty powinny zawierać logotypy w wersji polskiej/anglojęzycznej:  

 Logotyp  Unii Europejskiej z dopiskiem „Unia Europejska” i „Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego”, 

 Logotyp Programu Regionalnego, 

 Logotyp Województwa Łódzkiego, 

 Logotyp Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.  

Szczegółowe zasady rozmieszczania logotypów oraz ich wzory dostępne są  na stronie 

www.cop.lodzkie.pl, w zakładce informacja i Promocja (Księga Identyfikacji Wizualnej 

Narodowej Strategii Spójności 2007/2008 oraz Zasady promocji projektów dla beneficjentów 

RPO WŁ na lata 2007-2013).  

 

5.1. Szczegółowa specyfikacja dotycząca projektów na Forum Ekonomiczne w 

Krynicy 3-5 września 2013 r. : 

a. Notes A5: 

 objętość 50 kartek (kratka),  

 środki – druk 4+0 kolory na offsecie 90g/m2, 

 okładka –  druk 4+0 kolory,  

http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/lodzkie/lodzkie/urzadmarszalkowski/systemidentyfikacji/984fdb804ff6b898943cddab891ee2cd
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/lodzkie/lodzkie/urzadmarszalkowski/systemidentyfikacji/984fdb804ff6b898943cddab891ee2cd
http://www.larr.lodz.pl/dokumenty/KSIEGA_ZNAKU_LARR.pdf
http://www.cop.lodzkie.pl/
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 offset  250g/m2 z lakierem wybiórczym, 

 podkładka – karton 300g/m2 bez zadruku,  

 spirala po krótkim boku.  

 okładka promująca województwo łódzkie, 

 na każdej kartce w środku notesu u dołu z elementami graficznymi promującymi 

region.  

b. Gadżet reklamowy w postaci drewnianego jo-jo o przykładowym wyglądzie :  

 

 
 szacunkowe wymiary średnicy i grubości: 5,3 x 2,8 cm 

 nadruk – grawer dwustronny (należy podać pole zadruku) 

 

c. prezentacja multimedialna: 

 zapętlona,  

 2 minutowa,  

 bez dźwięku,  

 zawierająca animacje, 

 prezentacja powinna być przygotowana w jednym z poniższych formatów: 

 zapętlone slajdy programu MS Power Point 2000, 2003, 2007, 2010 z 

rozszerzeniem .ppt (nie.pps) 

 pliki prezentacji Flash z rozszerzeniem swf. 

 pliki video w formacie: 

  mpeg, mpeg2, 

  wmv (ASF), 

  wm9, divx, xvid (AVI) 

  h264, ffmpeg (MP4) 

 prezentacja powinna być dynamiczna 

 ilość slajdów - minimum 15  

Uwaga: prosimy o nieprzesyłanie prezentacji w formacie samowykonywalnym .exe 

 

d. Stoisko promocyjne o wymiarach rzutu 3x2 m oparte na mobilnym systemie 

promocyjnym 

 

e. Kolorowa reklama w formacie A4 

 210x297 mm (netto), 

 220x307 (ze spadem po 5 mm z każdej strony),  

 BEZ ZNACZNIKÓW DRUKARSKICH, 

 Pliki powinny być dostarczone w jednym z poniższych formatów: 
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 EPS z fontami zamienionymi na krzywe z użyciem w opcjach zaawansowanych j

ęzyka PostScript Level 1 (lub Level 2),  

 TIF  spłaszczony  z  kompresją  LZW  o  rzeczywistej  (a  nie  interpolowanej) 

rozdzielczości  300  dpi, kolorystyka CMYK,  

 PDF z fontami zamienionymi na krzywe,  

 plus dodatkowo plik poglądowy z preview grafiki w formacie jpg. 

 wszystkie elementy reklamy będą w kolorach CMYK 

 zdjęcia -  300 dpi 

 pliki w formatach wektorowych: wszystkie teksty występujące w reklamie muszą być 

zamienione na krzywe. 

 

f. Baner internetowy 600x100 px 

 

g. Roll-up 100x200 cm , 2 sztuki 

 

h. Balon reklamowy – wysokość 2,5 m (należy podać pole zadruku) 

 

i. Usługi copywriting 
Przez copywriting należy rozumieć kreatywne przygotowywanie tekstów materiałów 
informacyjnych i promocyjnych, ich redagowanie, formatowanie i korekta, w tym m.in. 
teksty do prezentacji, materiałów informacyjnych (notesy), materiałów na strony 
internetowe, bannerów. 

 

5.2. Szczegółowa specyfikacja dotycząca projektów na Międzynarodowe Targi 

Nieruchomości Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL  w 

Monachium 7-9 października 2013r. 

 

a. prezentacja multimedialna: 

 zapętlona,  

 2 minutowa,  

 udźwiękowiona,  

 zawierająca animacje, 

 prezentacja powinna być przygotowana w jednym z poniższych formatów: 

 zapętlone slajdy programu MS Power Point 2000, 2003, 2007, 2010 z 

rozszerzeniem .ppt (nie.pps) 

 pliki prezentacji Flash z rozszerzeniem swf. 

 pliki video w formacie: 

  mpeg, mpeg2, 

  wmv (ASF), 

  wm9, divx, xvid (AVI) 

  h264, ffmpeg (MP4) 

 prezentacja powinna być dynamiczna, 

 ilość slajdów - do 15.  

Uwaga: prosimy o nieprzesyłanie prezentacji w formacie samowykonywalnym .exe 

 

b. stworzenie layoutu strony www 



 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego 

Strona www ma zawierać: 

 informacje na temat dostępnych terenów inwestycyjnych i nieruchomości na terenie 

województwa łódzkiego, wraz ze szczegółowymi informacjami, mapami (finalne dane 

dostarczy zamawiający) 

 dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za udzielanie informacji na temat danego 

terenu,  

 elementy animowane i multimedialne i elementy statyczne w PHP.  

 Strona zgodna z najnowszymi wytycznymi projektowania www: respone web design, 

mobile first oraz liquid 

 zakładki: 

 o projekcie 

 o województwie,  

 tereny inwestycyjne/nieruchomości 

  

 kontakt. 

Osią graficzną strony powinna być mapa województwa łódzkiego na tle Polski i Europy  

i skrzyżowania autostrad z zaznaczonymi gminami, w których znajdują się tereny 

inwestycyjne. Kliknięcie na dany teren inwestycyjny spowoduje wyświetlenie szczegółowych 

informacji wraz z danymi kontaktowymi. 

  

c. Materiał informacyjny w postaci mapy: 

 z jednej strony mapa regionu łódzkiego z wyszczególnionymi terenami 

inwestycyjnymi, a na drugiej opisy poszczególnych instytucji/miejsc,  

 format - A2 składane do A5,  

 lakier dyspersyjny. 

 

d. Gadżet reklamowy w postaci poduszki podróżnej o następującej kubaturze :  

                          
 Wymiary: 40cmx30cmx12cm (należy podać pole zadruku) 

 Nadruk – 4 kolory – w skład nadruku wchodzą logotypy (dostępne w załącznikach) 

oraz adres strony www.lodzkieregion.pl  

 Kolory: Niebieska i Szara  

 
e. Usługi copywriting:  
Przez copywriting należy rozumieć kreatywne przygotowywanie tekstów materiałów 
informacyjnych i promocyjnych, ich redagowanie, formatowanie i korekta, w tym m.in. 
teksty do prezentacji, materiałów informacyjnych (mapki), materiałów na strony 

http://www.lodzkieregion.pl/
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internetowe, bannerów. Szczególnym zadaniem będzie przygotowania hasła/claimu 
promującego projekt  

 
6. Realizacja umowy  

 
Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi niezwłocznie po jej podpisaniu. Zakończenie realizacji 
umowy nastąpi najpóźniej w terminie: 
 
a) Projekty opisane w pkt. 5.1 – do 10 sierpnia 
b) Projekty opisane w pkt. 5.2 – do 10 września  
 
 
7. Prawa autorskie  

 
Wykonawca przekazuje na rzecz zamawiającego pełnię praw autorskich do koncepcji, kreacji 
graficznej, projektów graficznych oraz tekstów. 

 
8. Miejsce i termin składania ofert. 
 
Oferty, zawierające propozycję kreacji graficznej, koncepcji i projektów graficznych oraz łączną 
cenę należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera  lub osobiście na adres:  
 

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

VII piętro – Kancelaria Biura Zarządu  
 

Termin składania ofert upływa 26.07.2013, do godz. 15:00.  
Oferty przesłane lub doręczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące 
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 
 
9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków. 
 

O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień 
(udokumentowane min 3 realizacje) 
b) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe 
wykonanie zamówienia, 
c) nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, 
d) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie, 
e) złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert   
 
 
10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 
 
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest: 
a)  Cena brutto – 60% im niższa cena – łączna wartość brutto oferty, tym większa 
wartość punktowa tego kryterium 
b) Atrakcyjność kreacji graficznej, koncepcji i projektów graficznych – 40% 
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Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów, obliczanych według wzoru: 
   
Oferta proponująca najniższą cenę otrzyma maksymalnie 60 punktów i zostanie uznana za 
najkorzystniejszą w ramach tego kryterium. Oferty proponujące wyższą cenę otrzymają 
odpowiednio mniej punktów, obliczonych w następujący sposób: 
        A = (C : Co) x 100 x 0,60, gdzie: 
        A to liczba otrzymanych punktów przez danego Wykonawcę,  
        C to oferowana najniższa cena oferty (najniższa łączna wartość brutto),  
        Co to cena oferty (łączna wartość brutto) oferowana przez danego Wykonawcę. 
 
Atrakcyjność kreacji graficznej, koncepcji i projektów graficznych: Oferta zawierająca 
najatrakcyjniejszą  kreację graficzną, koncepcję i projekty graficzne otrzyma max. 40 pkt.  
 
Sposób oceny atrakcyjności kreacji graficznej, koncepcji i projektów graficznych: 
Wyboru kreacji graficznej, koncepcji i projektów graficznych, w oparciu o wytyczne 
przedstawione w pkt 5 niniejszego zapytania dokona powołana komisja, składająca się z 
przedstawicieli ŁARR posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowania i 
realizacji kreacji, koncepcji i projektów graficznych. Każdy z członków komisji ma do dyspozycji 
pulę 40 pkt. Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym kryterium zostanie uznana ta, która 
zdobędzie największą ilość punktów ustalona na podstawie średniej arytmetycznej z liczby 
przyznanych punktów do liczby członków komisji biorących udział w ocenie.  
 
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna tę ofertę, która będzie spełniała wymogi formalne, nie 
będzie podlegać odrzuceniu i uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
W przypadku, jeśli dwóch lub więcej wykonawców złoży oferty o takiej samej sumie punktów, 
Zamawiający wezwie tych Wykonawców do dodatkowych negocjacji. Wykonawcy składający 
oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.  
 
Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej 
www.larr.lodz.pl  do dnia 30 lipca 2013 roku oraz zamieszczona w siedzibie firmy w miejscu 
publicznie dostępnym. Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia. 
 
 
11. Modyfikacja treści zapytania ofertowego. 
 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić zapytanie ofertowe. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie 
przekazane niezwłocznie tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie oraz 
podane do publicznej wiadomości. Jeżeli w wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny 
będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty  lub wprowadzenie zmian w ofercie 
pierwotnej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
 
12. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, 
jeżeli: 

a) nie zostanie złożona żadna oferta, 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, 
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c) zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było 
przewidzieć wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia 
prawidłowej umowy. 

d) w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na 
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o 
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 
zamówienia. 

 
13. Opis sposobu przygotowania ofert  - instrukcja dla oferentów. 

 
a) Oferta winna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania 

lub czytelnym pismem ręcznym. 
b) Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane w ofercie 

muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę, wraz z pieczątką.  
c) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
d) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.    

e) Oferta powinna zawierać projekty graficzne zawarte w  
pkt: - 5.1 d, 5.1e, 5.2 b i 5.2c 
 

 
 


