Olsztyn, 29 marca 2021 r.
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn

Szacowanie wartości zmówienia

1. W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia Olsztyński Park
Naukowo-Technologiczny zwraca się z prośbą o informację dotyczącą szacunkowych
kosztów Usługi zaprojektowania i wykonania materiałów promocyjnych na potrzeby
projektu pn. „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowanego w ramach umowy o
dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna
Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)”
poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szacowanie wartości zamówienia dotyczy realizacji projektu pn. „Warmińsko Mazurski STARTUP
INKUBATOR” realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-280001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 –
„Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie
przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach realizacji projektu pn. „Warmińsko Mazurski STARTUP INKUBATOR”, przedsiębiorstwa
we wczesnej fazie rozwoju (do 3 lat działalności), prowadzące działalność i zarejestrowane na terenie
województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymują wsparcie w postaci usług podstawowych
i specjalistycznych, które mają na celu przygotowanie MŚP do zafunkcjonowania na rynku z w pełni
gotowym do sprzedaży innowacyjnym produktem/ usługą oraz opracowanym modelem biznesowym.

I. Przedmiot zamówienia:
Usługa zaprojektowania i wykonania materiałów promocyjnych
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
LOGO – (8 szt. x 5 wersji = kolor; negatyw; pozytyw, poziom; pion>).

1. opracowanie pięciu wersji znaku graficznego (loga) dla każdego startup’u (8 startupów,
każdy po 5 wersji loga), który powinien:
a) działad jako symbol,
b) posiadad nazwę Startupu

c) byd możliwy do zastosowania zarówno w wersji kolorystycznej (maksymalnie 3 kolory)
oraz w wersji achromatycznej czarnej i białej (negatyw, pozytyw)
e) posiadad dwie wersje: poziomą i pionową
e) logo musi byd łatwe do rozpoznawania i zapamiętania,
f) nadawad się do jego różnorodnego wykorzystania w materiałach reklamowych i
promocyjnych typu plakat, baner
2. uzgodnienia kolorystyki loga osobno z każdym start-upem
PROJEKT I WYKONANIE ROLL-UP (8 szt.)

1. Opracowanie projektu rollup’u oraz jego wykonanie:
a) opracowanie projektów graficznych rollup’ów (8 projektów)
b) treść oraz logo (zostanie dostarczone lub zostanie wykorzystane zaprojektowane
logo)
c) wymiar roll-upu po rozłożeniu: 100 cm x 200 cm (+/- 10 %);
d) roll-up jednostronny z wydrukiem na banerze blackout;
e) kaseta wykonana z aluminium;
f) aluminiowa konstrukcja z mechanizmem rolującym;
g) wydruk cyfrowy wysokiej jakości w rozdzielczości od 150 dpi ;
h) górna listwa mocująca;
i) stopy stabilizujące;
j) składany maszt aluminiowy;
k) wymagana gwarancja min. 12 miesięcy;
l) futerał – torba z uchwytami;
m) waga: do 5 kg (+/- 10%);

WYKONANIE ROLL-UP (1 szt.)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

projekt graficzny Rollup’u zostaną dostarczone
wymiar roll-upu po rozłożeniu: 100 cm x 200 cm (+/- 10 %);
roll-up jednostronny z wydrukiem na banerze blackout;
kaseta wykonana z aluminium;
aluminiowa konstrukcja z mechanizmem rolującym;
wydruk cyfrowy wysokiej jakości w rozdzielczości od 150 dpi ;
górna listwa mocująca;
stopy stabilizujące;
składany maszt aluminiowy;
wymagana gwarancja min. 12 miesięcy;
futerał – torba z uchwytami;
waga: do 5 kg (+/- 10%);

PROJEKT WIZYTÓWEK WRAZ Z DRUKIEM WIZYTÓWEK (9 projektów graficznych, druk po
500 szt. każdej;)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

opracowanie projektów graficznych wizytówek (9 projektów);
druk po 500 szt. każdego projektu;
Treść oraz logo, która ma znaleźć się na wizytówkach zostanie dostarczone
druk dwustronny
wymiar: 90x50 mm (+/- 2 mm);
papier kreda min. 350 g/m2;
kolory 4x4;
wykończenie: folia soft touch obustronnie;

DRUK WIZYTÓWEK (1 projekt po 500 szt.)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

druk po 500 szt. każdego projektu;
projekty graficzne zostaną dostarczone ;
druk dwustronny
wymiar: 90x50 mm (+/- 2 mm);
papier kreda min. 350 g/m2;
kolory 4x4;
wykończenie: folia soft touch obustronnie;

W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia Olsztyński Park NaukowoTechnologiczny zwraca się z prośbą o informacje dotyczące szacunkowych kosztów realizacji
zamówienia szczegółowo opisanego powyżej.
Szacunek wykonania usługi musi zawierać wszystkie koszty, jakie wykonawca będzie ponosił w
związku z realizacją usługi.
W tym celu proszę o wypełnienie i odesłanie formularza, który stanowi załącznik nr 1.
Szacunek należy przesłać na adres mailowy: zegota.beata@opnt.olsztyn.eu w terminie do końca dnia
02.04.2021 r.

UWAGA:
Niniejsza prośba o oszacowanie wartości zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego w myśl
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie służy jedynie zbadaniu
rynku i nie jest podstawą do wyboru Wykonawcy.
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 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 (RODO), poniżej przekazujemy
informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, ul.
Trylińskiego 2 10-683 Olsztyn (dalej: Administrator).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod
adresem sekretariat@opnt.olsztyn.pl i tel. 89 6 120 500.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania przeprowadzenia procedury
szacowania kosztów.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. i e. RODO.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
6. Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia swoich danych.
7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.
8. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak
również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych

