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Data: 10.09.2018 ZAPYTANIE DOT. SZACOWANIA 
WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  

 

Usługa graficzna polegająca na zaprojektowaniu makiety, opracowaniu graficznym, składzie publikacji pt. Biuletyn 
sieci OWES. Usługa realizowana będzie w ramach projektu „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 

 

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o wycenienie usługi polegającej na: przygotowaniu makiety, 
opracowaniu graficznym, składzie, łamaniu, korekcie poskładowej i przygotowaniu do druku/ ew. tylko publikacji w 
Internecie 8 numerów publikacji pt. „Biuletyn sieci OWES”.  
 

I. Opis przedmiotu zamówienia, zakres usługi   

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie makiety, opracowanie graficzne, skład, łamanie, korekta 
poskładowa i przygotowanie do druku/ publikacji w Internecie publikacji, 8 numerów publikacji pt. „Biuletyn 
sieci OWES”  

2. W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca odpowiedzialny będzie za zaprojektowanie i przygotowanie 
graficzne publikacji, które obejmują m.in.:  
a) opracowanie makiety i spójnej szaty graficznej dla wszystkich numerów publikacji 
b) skład tekstu (łączna liczba stron przewidywanych na jeden numer to ok. 35–40 stron formatu A4), 
c) projektowanie grafiki, m.in. tabel, map, wykresów itp.  
d) zakup niezbędnych zdjęć 
e) obróbkę graficzną wybranych i nadesłanych zdjęć do publikacji    
f) czytelną kompozycję tekstu, fotografii i grafiki 

3.  „Biuletyn sieci OWES” wydawany będzie w formie elektronicznej. Każdy numer liczyć będzie ok. 35–40 stron.  
4. Gotowe projekty poszczególnych wydań publikacji powinny zostać dostarczone w formacie PDF na adres 

poczty elektronicznej, który zostanie wskazany w umowie. 

II. Kody i nazwa CPV – 79822000-2 – Usługi składu; 79822500-7 – Usługi projektów graficznych  

III. Źródło finansowania - finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 – Projekt „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” 
 
IV. Termin realizacji zamówienia:  
Biuletyn będzie wydawany w okresie od września 2018 do listopada 2019 w 8 terminach wskazanych przez 
Zamawiającego po dokonaniu wyboru Wykonawcy i  w uzgodnieniu z Wykonawcą. Średnio przyjąć należy, że 
każda edycja biuletynu będzie wydawana w odstępach 1,5-2 miesięcy.   
  
Podana przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym wielkość przedmiotu zamówienia posiada charakter 
szacunkowy, wskazany w celu sporządzenia przez Wykonawcę szacunkowej wyceny usługi i rozeznania rynku. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany wielkości zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
możliwość dokonania zamówienia uzupełniającego w zakresie zwiększenia liczby wydań biuletynu w przypadku 
wyłonienia się dodatkowych okoliczności i możliwości wydania publikacji. Każde dodatkowe wydanie będzie 
uzgadniane z Wykonawcą z odpowiednim wyprzedzeniem.   
Tym samym Zamawiający zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie z przyczyn od niego 
niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb beneficjenta projektu. W sytuacji wystąpienia zmiany 
parametru wskazanego przez Zamawiającego (tj. liczby wydawanych publikacji) na wartość oferty znajdzie ona 
swe odzwierciedlenie w stosownych zapisach przedłożonej do podpisu Wykonawcy Umowy w odniesieniu do 
zmiany terminu lub miejsca wykonania umowy. W przypadku zmiany po podpisaniu umowy, zmiana taka będzie 
przedmiotem stosownego aneksu. 



	

	

	

	

 
V. Osoba z FFW uprawniona do kontaktu: 

Pani Sylwia Krzyżanowska, tel. 22 450 99 85, adres e-mail: skrzyzanowska@cofund.org.pl 

VI. Termin złożenia oferty  
Szacunkową wartość zamówienia proszę przesłać mailem do dnia 14 września 2018 r. do godz. 23:59 

 
VII. Pozostałe postanowienia 

Niniejsze Zapytanie o szacunkową wartość usługi nie stanowi zobowiązania Fundacji Fundusz Współpracy do 
zawarcia umowy. 

	
VIII. Obowiązki Administratora Danych związane z ochroną danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie jest Fundacja „Fundusz Współpracy”, (dalej: 

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa. Z Administratorem można się 
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa lub 
drogą e-mailową pod adresem: cofund@cofund.org.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod  adresem 
mailowym: iodo@rt-net.pl 

3. Dane osobowe o których mowa w ust. 1 są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane 
dotyczą oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu realizacji 
zamówienia publicznego. 

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora 
lub strony trzeciej. 

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w 

tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu 
Skarbowego. 

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, 
na które Oferent wyraża zgodę. 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. Ich nie 

podanie spowoduje brak możliwości złożenia oferty. 
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
	


