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DK.342.17.2018          Poznań, 28.11.2018 r. 

 

Wykonanie infografik do Standardów ochrony, zakładania i pielęgnacji zieleni 
przyulicznej 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1.Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego do 20 (słownie: dwudziestu) sztuk 

infografik w postaci elektronicznych plików graficznych, zgodnie z poniższą specyfikacją: 

- rozmiar: A4, rozdzielczość 300 dpi, rysunki czarno – białe, 

- format: jpg oraz pdf w wersji gotowej do druku, 

- projekty infografik opracowane w oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego; 

przygotowanie rysunków lub schematów na podstawie ilustracji udostępnionej Wykonawcy 

przez Zamawiającego; Zamawiający udostępni przykładowe ilustracje na życzenie 

zainteresowanych podmiotów – w celu ich uzyskania należy przesłać wiadomość email na 

adres tmajchrzak@zdm.poznan.pl  

- tekst: zgodnie z treścią uzgodnioną z Zamawiającym, z wykorzystaniem czcionki Helvetica 

Neue; Wykonawca musi posiadać dostęp do w/w czcionki. 

- Wykonawca przedstawi projekt jednej infografiki w celu akceptacji stylistyki rysunków, a 

zaakceptowany styl i formę wykorzysta do przygotowania wszystkich zleconych rysunków; 

Zleceniodawca będzie mógł wnieść minimum dwie poprawki do każdej przygotowanej grafiki. 

2. Warunki dodatkowe: 

- ostateczna liczba infografik zostanie uzgodniona z Wykonawcą i nie przekroczy 20 

rysunków; rozliczenie powykonawcze w oparciu o liczbę wykonanych grafik. 

- dostarczenie wykonanych grafik do ZDM w postaci plików elektronicznych zapisanych na 

trwałym nośniku danych lub udostępnionych do pobrania w formie łącza do strony 

internetowej lub przesłanych w formie załącznika do wiadomości email, 

3. Prawa autorskie: 

Przyjmujący zamówienie przekaże na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe 

w rozumieniu ustawy o Prawie Autorskim do wykonanych infografik bez ograniczeń co do 

terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji: 

• zwielokrotnianie, dowolną techniką w dowolnej ilości; 

• wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk oraz do sieci 

multimedialnej, komputerowej w tym do Internetu; 

• wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu;  

• wykorzystanie w utworach multimedialnych;  

• wprowadzanie zmian i modyfikacji; 

• publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

miejscu i czasie przez niego wybranym. 

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: DK.342.17.2018. 
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Warunki uczestnictwa: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające 

udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu materiałów graficznych, takich jak 

infografiki, ilustracje. 

2. Do oferty należy dołączyć minimum cztery dokumenty (referencje, protokoły odbioru) 

potwierdzające należyte wykonanie zlecenia obejmującego zaprojektowanie infografik 

lub ilustracji, w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Oferenci, którzy we wskazanym okresie 

zrealizowali tego typu zlecenia dla ZDM zwolnieni są z obowiązku dostarczenia dokumentów 

potwierdzających należyte wykonanie tych zleceń, z zastrzeżeniem, że nadal obowiązuje ich 

wymóg potwierdzenia łącznie czterech w/w zleceń w ciągu ostatnich 18 miesięcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do uzupełnienia wymaganych 

dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, w tym rażąco niskiej ceny. 

Uwaga: faktura VAT nie jest dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie zlecenia. 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena 

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Dostarczenie grafik do siedziby ZDM w 

terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. 

Warunki płatności: płatność przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 

w ciągu 21 dni od dnia podpisania protokołu odbioru. 

Termin składania ofert: 30.11.2018, godz. 15:00 

Data, godzina otwarcia ofert: 03.12.2018, godz. 09:00 

Miejsce złożenia ofert: Zarząd Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, 

zdm@zdm.poznan.pl 

Osoba kontaktowa: Tomasz Majchrzak, email tmajchrzak@zdm.poznan.pl, tel. 885 973 142 

Pouczenie: 

Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny 

sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. 

W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału 

lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2018-12-03 09:00 – oferta 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. 

 

Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres 

zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy 

wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie 

otwierać przed 2018-12-03 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.  
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Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma 

możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert. 


