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Zapytanie ofertowe
Miasto Łódź, reprezentowane przez Pana Bartłomieja Wojdaka, Dyrektora Biura Promocji i Turystyki w
Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia, Urzędu Miasta Łodzi, zwraca się z uprzejmą
prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie merytoryczne i skład „Katalogu
produktów i usług łódzkiego sektora kreatywnego” realizowanego w ramach projektu UE pn.
„Promocja łódzkiego sektora kreatywnego”.
O projekcie
Głównym celem projektu pn. „Promocja łódzkiego sektora kreatywnego” jest promocja gospodarcza
łódzkiego sektora kreatywnego na arenie międzynarodowej poprzez budowanie sieci
międzynarodowej współpracy gospodarczej. Do celów pośrednich można zaliczyć: silniejszą
identyfikację łódzkich przedsiębiorców, jako dobrej marki a tym samym poprawa wizerunku Łodzi, jako
miasta wspierającego sektor kreatywny; promocję łódzkich przedsiębiorców, zwiększenie wiedzy o
ofercie łódzkiego sektora kreatywnego; lepsze rozpoznawanie sektora kreatywnego przez
mieszkańców Europy; rozwój sieci kontaktów i współpracy sektora kreatywnego; zwiększenie poziomu
handlu zagranicznego przedsiębiorców z łódzkiego sektora kreatywnego; wzrost eksportu i
zdobywanie nowych rynków zbytu; nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi,
pozyskiwanie informacji na temat rynków zagranicznych. Projekt jest realizowany przy dofinansowaniu
ze środków Unii Europejskiej.

I Opis przedmiotu zamówienia
Katalog będzie jednym z głównym narzędzi promocji przedsiębiorców z Łodzi podczas targów
branżowych o charakterze wystawienniczym oraz wśród partnerów zagranicznych z np. miast
partnerskich Łodzi. Jego forma powinna być prosta i przejrzysta, oparta o materiały graficzne (zdjęcia,
wizualizacje) oraz krótką formę tekstową. Dodatkowo powinna zawierać informacje o firmach, których
produkty znajdują się w katalogu (dane kontaktowe, krótki opis etc.)
Katalog powinien prezentować najsilniejsze i najbardziej wartościowe marki, które funkcjonują w Łodzi
oraz przedstawienie Łodzi jako miasta atrakcyjnych przedsiębiorców, prężnie rozwijających się firm w
oparciu o twórczość i unikatowe rozwiązania, także wykorzystujące nowe technologie (przede
wszystkim sektor MŚP), ale też jako miasto dające szerokie możliwości realizacji ambicji i celów
zawodowych.
Cele główne



promocja innowacyjnych i kreatywnych firm, a także produktów i usług przez nie oferowanych,
co przekłada się na budowanie wizerunku Łodzi jako Miasta przemysłów kreatywnych;
wspieranie przemysłów kreatywnych, tworzących unikatowe i wysokiej jakości produkty i
usługi, w tym m.in. sektora mody, wzornictwa, produkcji filmowej.

Cele szczegółowe
 stymulowanie wzrostu liczby inicjatyw gospodarczych w sektorze mikroprzedsiębiorstw i MŚP
z obszaru sektora kreatywnego, w szczególności na arenie międzynarodowej;
 promocja Łodzi jako miejsca dynamicznie rozwijającego się w oparciu o sektor kreatywny;
 promocja kapitalizacji potencjału kreatywnego;
 intensyfikacja wymiany doświadczeń między lokalnym a międzynarodowym;
 wykorzystanie łódzkich firm i ich potencjału do celów wizerunkowych i marketingowych
 prezentacja dobrych praktyk i rozwiązań łódzkiego sektora kreatywnego;
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Zakres prac
Opracowanie merytoryczne katalogu:
- przygotowanie konspektu i zakresu merytorycznego katalogu,
- wybór firm, produktów i usług (firmy, produkty i usług w formule konkursowej, w oparciu o
opracowany z zamawiającym formularz zgłoszeniowy oraz kryteria wyboru);
- wybór instytucji (w oparciu o opracowany z zamawiającym formularz zgłoszeniowy oraz kryteria
wyboru);
- nadanie tytułu;
- zebranie materiału graficznego i tekstowego (w oparciu o materiały dostarczone przez firmy i
instytucje, a także materiał przygotowany przez wykonawcę m.in. zdjęcia, grafiki, teksty);
- przygotowanie oraz redakcja tekstów;
- tłumaczenie tekstów na język angielski.
Opracowanie graficzne katalogu (zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta oraz
oznaczeniami projektu UE) w języku polskim i angielskim, w formie drukowanej (21x21 cm, kolorowy,
100 – 120 stron) oraz publikacji online (interaktywny PDF).
Zawartość katalogu
1. okładka
2. wstęp o sektorze kreatywnym w Łodzi
3. wstęp o Łodzi i rewitalizacji
4. katalog firm (ok. 100 firm), kategorie:
4.1. reklama,
4.2. film i wideo,
4.3. architektura,
4.4. muzyka,
4.5. rynek sztuki i antyków,
4.6. sztuki performatywne,
4.7. rynek wydawniczy,
4.8. rzemiosło,
4.9. oprogramowanie, gry komputerowe i wideo
4.10. wzornictwo,
4.11. projektowanie mody.
5. katalog miejsc i instytucji (ok. 30), kategorie:
5.1. uczelnie
5.2. inkubatory
5.3. przestrzenie kreatywnych (OFF Piotrkowska, Wi-Ma, Piotrkowska 217, Lokale
kreatywnych etc)
6. okładka tył
Informacje dotyczące firm i instytucji powinny być zebrane wg. poniższego wzoru: nazwa / profil
(produkcja, usługi, etc) / branża kreatywna (moda, design, film etc) / opis (ok. 250 znaków) /
możliwości współpracy (ok. 250 znaków) / link do sklepu (opcjonalnie) / dane kontaktowe / 3-5 zdjęć
produktów lub usług z opisem / 1 zdjęcie osoby kontaktowej (opcjonalnie).
Wszystkie treści wydawnictwa wymagają akceptacji Zamawiającego.
Okres realizacji zamówienia:
sierpień – listopad 2016
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Grupa docelowa:
przedstawiciele sektora kreatywnego z Polski i zagranicy.
Kod CPV:
92312210-6 Usługi świadczone przez autorów
79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
79822500-7 - Usługi projektów graficznych
79960000-1 - Usługi fotograficzne i pomocnicze
79822000-2 - Usługi składu
79821100-6 - Usługi korektorskie

II Warunki udziału w postępowaniu
nie dotyczy.

III Kryteria oceny oferty
A. Cena oferty = 60%
B. Jakość oferty = 40%
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punktów przyznanych w oparciu o
kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt:
A.
Punkty za kryterium A „Cena oferty” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
A = (Cena brutto oferty najtańszej / Cena brutto oferty badanej) x 60
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
B.
Punkty za kryterium B „Jakość ofert” zostaną przyznane w skali od 1 do 40 punktów.
Punkty za to kryterium zostaną przyznane na podstawie kryteriów szczegółowych:
B.1 Propozycja projektu graficznego okładki + 1 strona redakcyjna katalogu (do 20 punktów)
B.1.1. atrakcyjność graficzna koncepcji, układ graficzny i zastosowane elementy graficzne
podnoszące przystępność tekstu (0-10 pkt)
B.1.2. spójność grafiki z prezentowaną treścią merytoryczną (0-10 pkt)
B.2 Próbka tekstu – opis przykładowej firmy sektora kreatywnego oferującej gotowe produkty
(do 20 punktów);
B.2.1. redakcja tekstu (uporządkowanie tekstu, przejrzystość, czytelność i logika układu tekstu) (0-5
pkt)
B.2.2. styl i język wypowiedzi (poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i styl
publicystyczny tekstu) (0-5 pkt)
B.2.3. poprawność merytoryczna tekstu (zgodność zawartości z podanym tematem) (0-5 pkt)
B.2.4. zastosowanie interesującej formy przekazu (forma zachęcająca do oferowanego produktu, do
jego zakupu oraz do nawiązania współpracy z firmą). (0-5 pkt)
A+B
Łączna liczba punktów dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona w sposób następujący:
liczba punktów za kryterium A + liczba punktów za kryterium B = łączna liczba punktów.
! Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów.
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IV Termin składania ofert
W ofercie należy zawrzeć:
- nazwę i adres oferenta;
- cenę netto i brutto uwzględniającą wszystkie wymagania Zamawiającego określone w powyższej
specyfikacji;
- propozycję projektu graficznego okładki i jednej strony redakcyjnej katalogu;
- próbkę tekstu – opis przykładowej firmy sektora kreatywnego oferującej gotowe produkty;
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres: a.kwiecien@uml.lodz.pl do dnia 31 lipca 2016 r.

V Informacje na temat wykluczenia
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia „Oświadczenie o braku powiązań osobowych
i kapitałowych z zamawiającym” (patrz: załącznik).

VI Określenie warunków zmian
przeprowadzonego postępowania

umowy

zawartej

w

wyniku

nie dotyczy

„Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego
konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi
podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy”.
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