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(Zamawiający) 

WG ROZDZIELNIKA 

ROZEZNANIE RYNKU 

DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:    

 

 „Usługa opracowania graficznego materiałów szkoleniowych i dydaktycznych – operator DTP” 

W związku z realizacją przez Powiat Pilski w partnerstwie z Euro Innowacje sp. z o.o. projektu pn. 

„Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie pilskim” o numerze POWR.02.10.00-00-3007/20, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej „Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.10 „Wysokiej jakości systemu oświaty ” 

(dalej: Projekt) – Partner projektu, będący Zamawiającym w niniejszym postępowaniu zwraca się z 

prośbą o oszacowanie wartości opisanego poniżej przedmiotu zamówienia: 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Euro Innowacje sp. z o.o. 

siedziba:  

ul. Garbary 100/11, 61-757 Poznań 

NIP: 7831689551 

doręczenia: 

ul. Naramowicka 154, 61-619 Poznań 

 

II. INFORMACJE O PROJEKCIE 

Projekt partnerski „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie pilskim” o numerze POWR.02.10.00-00-

3007/20 realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 lipca 2022 r., przez Beneficjenta: 

Powiat Pilski i Partnera: Euro Innowacje Sp. z o.o. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 

systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych na rynku pracy poprzez przygotowanie, wspieranie i nadanie statusu szkoły ćwiczeń I 

Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile, dzięki realizacji kompleksowych i 
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komplementarnych zadań: doposażenia pracowni przedmiotowych w szkole ćwiczeń (zadanie 1), 

wzmocnienia kompetencji 41 nauczycieli i dyrektorów szkoły ćwiczeń z zakresu metod i form pracy 

dydaktycznej (zadanie 2) oraz doskonalenie zawodowe 68 nauczycieli z 7 szkół współpracujących z 

zakresu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów (zadanie 3) w terminie do 31.07.2022 r. 

Niniejsze postępowanie dotyczy przedmiotu zamówienia finansowanego w ramach zadań 2. i 3.  

Euro Innowacje sp. z o.o. (Zamawiający) jako Partner Projektu odpowiada za realizację powyższych 

zadań i niniejszego zamówienia.  

III. TRYB POSTĘPOWANIA 

Zamówienie będzie udzielane w trybie Rozeznania rynku (pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) i nie podlega 

przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)  

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne 16 kompletów materiałów (publikacji) 

w formie pdf wraz z wyborem, zakupem i obróbką grafik i/lub zdjęć, a także składem  

i  łamaniem tekstu DTP. Wykonawca opracuje projekty graficzne (layouty):  

− okładek, 

− stron tytułowych redakcyjnych, 

− spisów treści,  

− stron właściwych materiałów (strony ze zdjęciami/grafikami, strony z tekstem, strony 

mieszane). 

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach: 

1) Etap 1 – Opracowanie graficzne 8 materiałów szkoleniowych dla nauczycieli/studentów 

zakresie innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-dydaktycznych (operator DTP) 

Etap 1 dotyczy opracowania graficznego 8 materiałów szkoleniowych dla nauczycieli/studentów  

w zakresie innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-dydaktycznych dla potrzeb rozwijania 

kompetencji kluczowych na lekcjach/zajęciach/działaniach edukacyjnych. Przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego opracowane merytorycznie publikacje zawierać będą po minimum 25 stron 

znormalizowanego tekstu (tj. 1800 znaków ze spacjami na stronę) formatu A4 każda i dotyczyć będą 

następującej tematyki:  

• Publikacja nr 1: matematyka w szkole ponadpodstawowej, 

• Publikacja nr 2: biologia w szkole ponadpodstawowej 

• Publikacja nr 3: chemia w szkole ponadpodstawowej 

• Publikacja nr 4: fizyka w szkole ponadpodstawowej 

• Publikacja nr 5: geografia w szkole ponadpodstawowej 

• Publikacja nr 6: informatyka w szkole ponadpodstawowej 
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• Publikacja nr 7: j. angielski w szkole ponadpodstawowej 

• Publikacja nr 8: j. niemiecki w szkole ponadpodstawowej 

Przy założeniu, że każdy z kompletów materiałów zawierać będzie ok. 40-50 stron (25 stron 

znormalizowanego tekstu w formacie A4 oraz grafiki i/lub zdjęcia, okładka, strona tytułowa 

redakcyjna, spis treści, strony właściwe), czas niezbędny do wykonania usługi oszacowano na 160 

godzin pracy (20h/1 komplet).  

2) Etap 2 - Opracowanie graficzne 8 materiałów dydaktycznych (operator DTP) 

Etap 2 dotyczy opracowania graficznego 8 materiałów dydaktycznych dla nauczycieli/studentów/ 

opiekunów praktyk. Przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego opracowane merytorycznie 

materiały dydaktyczne zawierać będą po minimum 50 stron znormalizowanego tekstu (tj. 1800 

znaków ze spacjami na stronę) formatu A4 każda i dotyczyć będą następującej tematyki:  

• Publikacja nr 1: dla nauczycieli szkoły ponadpodstawowej - matematyka 

• Publikacja nr 2: dla nauczycieli szkoły ponadpodstawowej - biologia 

• Publikacja nr 3: dla nauczycieli szkoły ponadpodstawowej - chemia 

• Publikacja nr 4: dla nauczycieli szkoły ponadpodstawowej - fizyka 

• Publikacja nr 5: dla nauczycieli szkoły ponadpodstawowej - geografia 

• Publikacja nr 6: dla nauczycieli szkoły ponadpodstawowej - informatyka 

• Publikacja nr 7: dla nauczycieli szkoły ponadpodstawowej – j. angielski 

• Publikacja nr 8: dla nauczycieli szkoły ponadpodstawowej - j. niemiecki. 

Przy założeniu, że każdy z kompletów materiałów dydaktycznych będzie miał ok. 70-80 stron (50  

stron znormalizowanego tekstu w formacie A4 oraz grafiki i/lub zdjęcia, okładka, strona tytułowa 

redakcyjna, spis treści, strony właściwe), czas niezbędny do wykonania usługi oszacowano na 320 

godzin pracy (40h/1 komplet).  

3. Wykonawca opracowując projekty graficzne zobowiązany będzie do stosowania zasad opisanych 

zwłaszcza w:  

a) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 roku oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 27 lipca 

2014 roku, 

b) Strategii Komunikacji PO WER na lata 2014-2020, 

c) Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów 

polityki spójności na lata 2014-2020, 

d) Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w 

zakresie informacji i promocji. 
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4. Wykonawca zobowiązany będzie opracować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Standardach dostępności dla polityki spójności 2014-20201. Standardy są 

obligatoryjne, z wyjątkiem informacji wskazanych w ramkach jako „dobre praktyki”, które są 

fakultatywne i rekomendowane jako działania dodatkowe, pożądane.  

5. Wykonawca zapewni zgodność opracowanych treści materiałów z właściwymi zasadami 

uniwersalnego projektowania (jeżeli dotyczy):  

1) Równe szanse dla wszystkich (ang. Equitable Use).  

2) Elastyczność w użytkowaniu (ang. Flexibility in Use).  

3) Prostota i intuicyjność w użyciu (ang. Simple and Intuitive Use).  

4) Postrzegalnośc informacji (ang. Perceptible Information).  

5) Tolerancja na błędy (ang. Tolerance for Error).  

6) Niewielki wysiłek fizyczny podczas użytkowania (ang. Low Physical Effort).  

7) Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania (ang. Size and Space for 

Approach and User).  

8) Percepcja równości (ang. Perception of Equality).  

6. Przygotowane projekty powinny być autorskie, a wszystkie materiały (grafika, zdjęcia) 

wykorzystane w publikacjach muszą posiadać uregulowane majątkowe prawa autorskie, które 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Zamawiający uwzględnieni w umowie z Wykonawcą 

klauzulę przenoszącą autorskie prawa majątkowe łącznie z wyłącznym prawem do udzielania 

zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, na polach eksploatacji określonych  

w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1231) do utworów na Zamawiającego. Umowa zostanie sporządzana z poszanowaniem 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).  

7. Opracowane materiały będą udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 

lub innej, kompatybilnej wolnej licencji na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne 

korzystanie z tych zasobów oraz ich ewentualnych opracowań.  

8. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie na bieżąco współpracował  

z Zamawiającym. Współpraca będzie polegała na kontaktach e-mailowych, telefonicznych i/lub 

telekonferencyjnych.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu na bieżąco uwag i wniosków oraz 

ewentualnych rekomendacji w sprawie wątpliwości, które pojawią się przy realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot usługi z należytą starannością, najlepszą 

wiedzą oraz z poszanowaniem zasad profesjonalizmu zawodowego oraz do dysponowania 

 
1 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 dostępne są na stronie internetowej: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie 

_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf 
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wszystkimi narzędziami i urządzeniami technicznymi koniecznymi do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Zamówienia w terminie do 30.06.2022 r.,  

z tym że:  

• Etap 1: Opracowanie graficzne 8 materiałów szkoleniowych dla nauczycieli/studentów 

zakresie innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-dydaktycznych (operator DTP) - do dnia 

31.12.2021 r.  

• Etap 2: Opracowanie graficzne 8 materiałów dydaktycznych (operator DTP) - do dnia 

30.06.2022 r.  

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej zapłaty za realizację przedmiotu zamówienia, o ile 

wszystkie wymagania Umowy zostaną zrealizowane.  

VI.  ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (umowa) 

1. Z Wykonawcą zawarta zostanie umowa zlecenie.  

2. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy oraz przeniesienie autorskich praw 

majątkowych i praw pokrewnych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze 

złożoną ofertą. 

3. Wynagrodzenie wypłacone zostanie Wykonawcy za każdą opracowaną graficznie, przekazaną 

przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego publikację nad podstawie protokołu 

odbioru częściowego (ostatni protokół częściowy jest protokołem końcowym), przy założeniu, 

że czas niezbędny na opracowanie graficzne publikacji wyniesie: 

a. w ramach Etapu 1 – 20 godzin/1 publikację (łącznie 8 publikacji x 20 godzin = 160 

godzin), 

b. w ramach Etapu 2 – 40 godzin/1 publikację (łącznie 8 publikacji x 40 godzin = 320 

godzin). 

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zostanie przekazane przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w wystawionej fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. 

5. Podstawę do wystawienia przez Zamawiającego faktury lub rachunku stanowić będzie protokół 

odbioru przedmiotu zamówienia. 

6. Dniem zapłaty wynagrodzenia będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Postanowienia ogólne: 
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1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

3) Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców.  

4) Zamawiający  nie dopuszcza możliwości wspólnego ubiegania się Wykonawców  

o zamówienie.  

2. Udział podwykonawców: 

1) Udział podwykonawców w realizacji zamówienia: 

a. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części 

lub całości przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie zakresu zamówienia, 

którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz przedstawić ich 

pisemne zobowiązanie do wykonania wskazanego zakresu przedmiotu zamówienia - 

Pisemne zobowiązanie Podwykonawców (Załącznik nr 2). 

b. Podwykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich warunków określonych  

w niniejszym rozeznaniu rynku oraz na prośbę Zamawiającego złożyć dokumenty 

potwierdzające spełnianie tych warunków. 

c. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 

trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców. 

3. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 

1) Wykonawcy składający ofertę powinni spełniać wymienione poniżej warunki lub 

dysponować osobą/osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji 

niniejszego zamówienia, spełniającymi poniższe warunki: 

a) bardzo dobra znajomość pakietu Adobe a w szczególności: InDesign, Photoshop, 

Illustrator;  
b) znajomość zagadnień związanych z projektowaniem graficznym;  
c) znajomość aktualnych trendów w projektowaniu graficznym;  
d) znajomość zagadnień związanych z typografią, składem publikacji i DTP;  
e) znajomość podstaw fotografii cyfrowej.  

2)  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o 

złożone przez Wykonawcę oświadczenie - zgodnie z Załącznikiem nr 1. 

 

VIII. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Wycenę za całość przedmiotu zamówienia prosimy złożyć na załączonym formularzu – Załącznik nr 

1 - w terminie do 30 lipca 2021 r., w jednej z wybranych form (decyduje data i godzina wpływu): 

1) e-mailem na adres: a.dukarska@euroinnowacje.com (skan podpisanego Załącznika nr 1 formacie 

PDF), 

2) osobiście lub drogą pocztową/kurierską na adres biura Euro Innowacje sp. z o.o.: ul. Naramowicka 

154, 61-619 Poznań (oryginał podpisanego Załącznika nr 1)  

 

mailto:a.dukarska@euroinnowacje.com
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IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ W WYKONAWCAMI  

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Agnieszka Dukarska. Zapytania  

i prośby o wyjaśnienia prosimy kierować drogą mailową na adres e-mail: 

a.dukarska@euroinnowacje.com bądź telefonicznie pod numerem telefonu +48 797 081 462 w 

godzinach od 8.00 do 16.00.  

X.  KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 i 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 osobowych - RODO)2 

1. Administratorem Danych jest Euro Innowacje sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 

100/11, 61-757 Poznań. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować 

się ̨przez:  

a) adres e-mail: biuro@euroinnowacje.com 

b) pisemnie na adres: Euro Innowacje sp. z o.o., ul. Naramowicka 154, 61-619 Poznań 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a) prowadzenia postępowania o udzieleni zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO  

b) w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe będą ̨

przetwarzane w celu wykonania obowiązków w związku z zawarciem i realizacją 

umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO 

c) zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń jako prawnie uzasadniony interes 

Administratora co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ̨ osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postepowania lub w zakresie w jakim na zamawiającym ciążą obowiązki 

upublicznienia wyniku wszytego postepowania o udzielenie zamówienia w zakresie 

wynikającym m.in. z Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków. Państwa dane mogą być 

także udostępnione Partnerowi wskazanemu w treści rozeznania rynku.  

4. Pani/Pana dane nie będą ̨przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się ̨to wiązało z 

koniecznością ̨ wynikającą z realizacji Umowy lub obowiązków nałożonych na podmiot 

prowadzący postepowanie o udzielenie Zamówienia współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej.  

 
2 Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 

mailto:a.dukarska@euroinnowacje.com
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5. Pani/Pana dane nie będą ̨przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej 

w rozumieniu RODO.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą ̨przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 

przez 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 

stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, 

chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na obowiązki 

archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i 

nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).  

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020), związanym z udziałem w 

postepowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych będzie 

brak możliwości uczestnictwa w procedurze zamówień́ udzielanych w ramach Projektu.  

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany 

9. Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; prawo do 

sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 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. 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. Załącznik nr 1: Formularz rozeznania rynku 

2. Załacznik nr 2: Pisemne zobowiązanie Podwykonawców 
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Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku 

 

 

Zamawiający: Euro Innowacje sp. z o.o. 

ul. Garbary 100/11  

61-757 Poznań 

NIP: 7831689551 

FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU 

W odpowiedzi na Rozeznanie rynku dotyczące zamówienia „Usługa opracowania graficznego materiałów 

szkoleniowych i dydaktycznych – operator DTP” w ramach projektu pn. „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w 

powiecie pilskim” o numerze POWR.02.10.00-00-3007/20, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 

edukacji”, Działania 2.10 „Wysokiej jakości systemu oświaty”:  

1. Oświadczam, że zapoznałem się z przesłanym przez Euro Innowacje sp. z o.o. rozeznaniem rynku. 

2. Składam ofertę na podanych niżej warunkach cenowych: 

*Jeśli Wykonawca: nie jest płatnikiem podatku VAT lub nie prowadzi działalności gospodarczej wypełnia 

jedynie pola dotyczące ceny brutto. 

 

Oferent: Imię i nazwisko / nazwa  

Adres e-mail:  

Numer telefonu:  

Adres:   

Etap Przedmiot zamówienia  

Cena netto za  

1 godzinę pracy 

[PLN] 

(jeśli dotyczy)* 

Cena brutto   

 za 1 godzinę 

pracy [PLN] 

Łączna 

liczba 

godzin 

pracy 

Łączna wartość 

netto 

[PLN] 

Łączna wartość 

brutto [PLN] 

A B C A x C = D B x C = E 

1 

Opracowanie graficzne 8 

materiałów szkoleniowych dla 

nauczycieli/studentów w zakresie 

innowacyjnych rozwiązań 

organizacyjno-dydaktycznych 

(operator DTP) 

  160   

2 

Opracowanie graficzne 8 

materiałów dydaktycznych 

(operator DTP) 

F G H F x H = I  G x H = J 

  320   

Łączna wartość netto (D + I) [PLN]*:  

Łączna wartość brutto (E + J) [PLN]:  
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3) Oświadczam, iż złożona przeze mnie oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu 

zawarte w pkt. VII ust. 3. ppkt. 1) rozeznania rynku, tj. spełniam wymienione poniżej warunki 

lub dysponuję osobą/osobami, które zostaną skierowane przeze mnie  do realizacji niniejszego 

zamówienia, spełniającymi poniższe warunki: 

a) bardzo dobra znajomość pakietu Adobe a w szczególności: InDesign, Photoshop, 

Illustrator, 

b) znajomość zagadnień związanych z projektowaniem graficznym, 

c) znajomość aktualnych trendów w projektowaniu graficznym, 

d) znajomość zagadnień związanych z typografią, składem publikacji i DTP, 

e) znajomość podstaw fotografii cyfrowej.  

 

 

_____________________, dnia _______________ 

(Miejscowość)    (Data) 

Podpis 


