
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NAWA/BPI/2022/08 

Projekt graficzny oraz skład [łamanie] tekstu opracowania 

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Prezdmiotem zapytania jest usługa polegająca na: 

− przygotowaniu projektu graficznego opracowania, które zostanie wydane w formie broszury (dot. 
okładki oraz środka opracowania) 

− łamaniu tekstu opracowania, opracowanie  i projektowanie: tabel, wykresów i infografik 

− przygotowanie wersji opracowania do wydruku tradycyjnego oraz publikacji w wersji online 

II. PARAMETRY OPRACOWANIA 

1. Liczba stron: min. 60 stron przeliczeniowych (1800 znaków ze spacjami na stronie) maks. 80 stron 
obliczeniowych. 

2. Strona obliczeniowa: 1800 znaków na stronie ze spacjami 

3. Wykresy, tabele, infografiki: około 35% opracowania, w tym około 25% w wersji edytowalnej. 

4. Format: książkowy, format po obcięciu: 210 mm x 210 mm 

5. Zadruk kolory: 4/4 (CMYK) 

6. Grafika: kreacja od podstaw z zastrzeżeniem utrzymania zgodności z księgą wizualizacji NAWA oraz 
linii graficznej publikacji dotychczas wydanych, brak projektów layoutów.  

7. Liczba korekt na wersji PDF: 2 korekty językowe przed przekazaniem wersji ostatecznej. 

8. Harmonogram prac: 

8.1. Termin przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy briefu wraz z materiałami do 
przygotowania projektu graficznego: do 22 sierpnia 2022 

8.2. Termin przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy opracowania do składu graficznego 
w wersji Word: do 5 września 2022 

8.3. Termin na przygotowanie i przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu graficznego: 
do 12 września 2022 

8.4. Termin na przygotowanie i przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu składu graficznego 
opracowania w formacie PDF: do 12 września 2022 

8.5. Termin przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy pierwszej serii poprawek/uwag do wersji 
PDF: do 20 września 2022 

8.6. Termin wprowadzenia przez Wykonawcę pierwszej serii poprawek/uwag do wersji PDF 
i przekazanie Zamawiającemu korekty opracowania: do 26 września 2022 

8.7. Termin przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy drugiej serii poprawek/uwag do wersji PDF: 
do 30 września 2022 

8.8. Termin wprowadzenia przez Wykonawcę drugiej serii poprawek/uwag do wersji PDF 
i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej korekty opracowania: do 4 października 2022 
(wersja gotowa do publikacji online - do zamieszczenia na stronie Zamawiającego oraz 
wersja gotowa do wydruku w drukarni). 

9. Typ opracowania: Informacyjny oraz poradnika dobrych praktyk z realizacji projektów w programie 
NAWA. 



 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 
1. Doświadczenie w wykonaniu podobnych projektów - min. 3 zakończone projekty podobnych 

opracowań w przeciągu ostatnich 5 lat. 

2. Potwierdzeniem spełnienie warunków jest wypełniona oferta Wykonawcy na wzorze 

Zamawiającego oraz załączniki do oferty: skany min. 3 zakończonych projektów podobnych 

opracowań lub zestawienie bezpośrednich linków do opracowań zamieszczonych na stronach 

internetowych. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę cenową wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji 
zamówienia oraz jednoznacznym wskazaniem spełnienia warunków wymaganych do  
udziału w zapytaniu ofertowym z pkt. III należy przesłać na adres mailowy: 
zamowienia@nawa.gov.pl 

2. Termin złożenia oferty: do 18.08.2022 r., godz. 15:00 

V. OCENA OFERTY 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie brał pod uwagę dwa kryteria: 

1) cenowe o wadze 60% - cenę za 1 stronę obliczeniową zaproponowaną w ofercie 

2) jakościowe o wadze 40% - ocena próbek opracowań podobnych dołączonych do oferty lub 
zamieszczonych w sieci pod adresami przekazanych linków 

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny 

ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

1) w kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o proponowane przez 

Wykonawców wynagrodzenie brutto za miesiąc usługi na rzecz Zamawiającego, podane 

w złotych. Wynik Wykonawcy zostanie obliczony zgodnie z poniższym wzorem: 

 
                                               Najniższa zaoferowana cena brutto za 1 stronę obliczeniową 

Liczba punktów =  --------------------------------------------------------------------------------     x 60 
                                                Cena brutto za 1 stronę obliczeniową w ofercie badanej 
 

W kryterium „Cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. 

2) w kryterium jakościowym oceniane będą przedstawione 3 zrealizowane projekty podobnych 
opracowań z zakresu szkolnictwa wyższego lub nauki. W każdym projekcie, co najmniej 20% 
objętości powinny stanowić m.in. zdjęcia, infografiki, wykresy, schematy. Punkty za kryterium 
jakościowe zostaną przyznane na podstawie załączonych do Oferty Wykonawcy próbek 
projektów podobnych opracowań lub projektów znajdujących się pod wskazanymi linkami do 
opracowań - w skali punktowej od 0 punktów (brak próbek) do maksymalnie 40 punktów. 
Zamawiający zastrzega, że nie mogą to być materiały typu projekty graficzne prezentacji, 
wizytówek, papierów firmowych, materiały typu gadżety lub ulotki reklamowe.  

Ocenie podlegać będą: 

− kreacja graficzna próbek projektów opracowań - od 1 do 20 pkt – ocenie podlegać będzie 
przejrzystość kompozycji, nowoczesność kompozycji, czytelne powiązanie tekstu z 
elementami graficznymi. 

− oryginalność próbek projektów opracowań - od 1 do 20 pkt – ocenie podlegać będzie 
wyjątkowość i niepowtarzalność w podejściu do prezentowanych opracowań graficznych 
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(oryginalność przedstawienia tematyki wiodącej wydawnictwa, unikatowość 
zastosowanych rozwiązań edytorskich, graficznych, technicznych). 

3. Liczby punktów, o których mowa w pkt 1 i 2, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę 
oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, 
że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowa Agencja Wymiany 
Akademickiej z siedzibą w Warszawie, ul. Polnej 40, 00-635 Warszawa; 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: 
odo@nawa.gov.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z udzieleniem zamówienia 
publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lit. c oraz lit. f RODO, w celu: 

• prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia publicznego, oraz zawarcia i realizacji 
umowy; 

• realizacji przepisów prawa podatkowego i finansowo-księgowych; 

• prawa dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się 
pojawią; 

• udostępnienia informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176); 

• archiwizacji dokumentów w interesie publicznym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164); 

• statystycznym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja zapytania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od daty zakończenia 
realizacji zamówienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach / a w przypadku zamówienia 
współfinasowanego ze środków UE – okres przechowywania może być dłuższy, określony 
zgodnie z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

6. Nie jest Pani/Pan zobowiązany do podania danych osobowych, jednakże konsekwencją ich 
niepodania może być brak ważnej oferty w zapytaniu oraz niemożność zawarcia umowy. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 



 

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Wykonawca stwierdzi, że przetwarzanie jego danych 
osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych. 

9. Posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

10. Nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d oraz e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 


