Sulejówek, dn. 23 lipca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 303/1/POIG6.1/2014
Nazwa projektu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.
Przedmiot zapytania: Przedmiotem zapytania jest wykonanie projektu i unowocześnienie obecnego
logotypu firmy na bazie funkcjonującego wzorca dla firmy MONREX Sp. z o. o. oraz opracowanie
kompletnej księgi znaku w formie elektronicznej wraz z zawartością merytoryczną i graficzną. Całość
zrealizowana będzie zgodnie z załączoną Specyfikacją – Załącznik 1.
Termin nadsyłania ofert: 27 lipca 2014 r.
Prosimy o nadsyłanie ofert w formacie PDF lub DOC na adres e-mail: info@monrex.com
Termin realizacji: 10 sierpnia 2014 r.
Kryteria wyboru wykonawcy: Ocenę nadesłanych ofert przeprowadzi komisja składająca się z Zarządu
firmy MONREX Sp. z o. o. Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
 wartość estetyczna: 50% (ocena na podstawie przesłanego portfolio);
 cena brutto: 50% (oferent jest zobowiązany podać koszty netto i brutto).
UWAGA
1. Cena zamówienia brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert częściowych.
3. Oferty, które wpłyną po terminie lub nie będą zawierały ceny, nie będą brane pod uwagę przy
ocenie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Oferenta z zapytaniem dotyczącym
dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
5. Po wyborze oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.monrex.com oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie firmy.
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Załącznik nr 1
Dot.: Zapytania ofertowego nr 303/1/POIG6.1/2014

SPECYFIKACJA WYKONANIA PROJEKTU LOGOTYPU ORAZ OPRACOWANIA
KSIĘGI ZNAKU DLA FIRMY MONREX SP. Z O. O.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i unowocześnienie obecnego logotypu firmy
na bazie funkcjonującego wzorca dla firmy MONREX Sp. z o. o. oraz opracowanie kompletnej księgi
znaku w formie elektronicznej wraz z zawartością merytoryczną i graficzną. Całość zrealizowana będzie
zgodnie z poniższą specyfikacją.
Opracowanie kompletnej księgi znaku
I.
Budowa znaku
II.
Budowa logo
III.
Pole ochronne logo
IV.
Minimalne rozmiary
V.
Kolorystyka
VI.
Nieprawidłowe użycie logo
VII.
Typografia
VIII.
Druki akcydensowe:
A. Wizytówka imienna
B. Wizytówka firmowa
C. Papier firmowy ze stopką – wersja pl
D. Papier firmowy ze stopką – wersja en
E. Papier firmowy w wersji bez stopki
F. Koperty z użyciem logotypu i danych adresowych firmy w wersjach:
a) DL
b) B5
c) C4
Prawa autorskie:
Majątkowe prawa autorskie z chwilą przekazania projektów przechodzą na MONREX Sp. z o. o.
Zamawiający będzie miał prawo do zmian struktury merytorycznej gotowej księgi znaków i logotypu w
miarę własnych potrzeb.
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