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FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI USŁUGI
Tytuł usługi Usługa wraz z dostawą teczek portfolio wraz z opracowaniem strony tytułowej na potrzeby
projektu pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach
„Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-280002/18-00) przez Olsztyoski Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego
przedsiębiorstwa typu startup.

I.
Przedmiot szacowania:
Przedmiotem szacowania jest wykonanie i dostawa teczek portfolio wraz z opracowaniem
strony tytułowej indywidualnie dla każdego Startupu (22 startupy).
II.

Zakres szacowania obejmuje:

1. Specyfikacja przedmiotu szacowania dla teczek ofertowych:
a) wymiar (format): 220mmx 305/310 mm (A4),
b) materiał: kreda mat foliowana, gramatura: 350 g/m2
c) nadruk:, nadruk na okładce zewnętrznej (przód i tył) teczki – UV lakier wybiórczy technologia druku offsetowy,
d) dostosowanie projektu okładki do wymiarów teczki (z projektu plakatu A3 lub B1 – plik
otwarty PSD), dopisanie na przedzie segregatora napisu PORTFOLIO. Wykonawca wykona 22
wersje okładki, każda na bazie gotowego projektu z logo każdego startup’u,
e) wąs skoroszytowy wewnątrz teczki - spinające kartki
f) grzbiet teczki 10 mm,
f) odpowiednie cięcia na wizytówkę w wewnętrznej części teczki
g) liczba teczek: 20 sztuk teczek dla każdego ze startupów x (22 startupy) = 440 szt. teczek

2. Strona tytułowa protfolio:
Opracowanie layoutu strony tytułowej do protfolio oraz przygotowanie na opracowanym
projekcie indywidualnej strony tytułowej dla każdego z 22-ch startup’ów. Tekst Wykonawca
otrzyma od Zamawiającego. Jedną stronę będzie stanowił tekst polski a drugą angielski w tym
samym layoucie z użyciem zdjęd/grafiki przesłanej przez Zamawiającego.
III. Techniczne i projektowe wymagania strony tytułowej:

a)
b)
c)
d)
e)

format A4
technologia druku cyfrowy
druk: dwustronny, kolor 4x4, CMYK
materiał: kreda błysk 170 g
strona tytułowa będzie zawierała:

str. 1: logo startupu; nazwę produktu; nagłówek: opis i przeznaczenie produktu + opis;
nagłówek: korzyści dla użytkownika oraz istota innowacyjności + tekst; nagłówek: kontakt +
dane; zdjęcie produktu – wersja polska. Wykonawca otrzyma tekst od Zamawiającego w wersji
polskiej.
str. 2: logo startupu; nazwę produktu; nagłówek: opis i przeznaczenie produktu + opis;
nagłówek: korzyści dla użytkownika oraz istota innowacyjności + tekst; nagłówek: kontakt +
dane; zdjęcie produktu – wersja angielska. Wykonawca otrzyma tekst od Zamawiającego w
wersji angielskiej.
Liczba stron tytułowych: opracowanie dla każdego startup (22 startup’y) indywidualnej strony
tytułowej opartej na wspólnym layoucie. Każdy startup otrzyma 20 szt. wydrukowanej strony
tytułowej. 22 startup’y x 20 szt = 440 szt.

str. 2

