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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na usługę graficzną materiałów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych w ramach projektu EIT Food 

School Network: Integrating solutions to improve eating habits and reduce food wastage 

WPs/146/2020/AK 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa 

REGON 24000001258 

NIP: 525-001-12-66 

fax (22) 635-79-91 

www.psych.uw.edu.pl 

e-mail: sekog@psych.uw.edu.pl 

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:  

Magdalena Pietrucin 

e-mail: magda.pietrucin@psych.uw.edu.pl 

 

 

 

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zadaniem Wykonawcy jest realizacja usługi graficznej materiałów, dla dzieci przedszkolnych i szkolnych 

o konkretnej treści (zostanie przekazana wybranemu Oferentowi, z chwilą zawarcia umowy) dla 

projektu EIT Food School Network: Integrating solutions to improve eating habits and reduce food 

wastage.  

W skład usługi wchodzi wykonanie poniższych zadań polegających na: 

1. Identyfikacji wizualnej programu „Uważne jedzenie”, w która powinna zawierać: 

a) Logotyp projektu w wersji wektorowej (.eps, .pdf) i rastrowej (.jpg, .png) w wariantach 

CMYK, RGB, w wersji monochromatycznej i achromatycznej, 

b) zasady używania logotypu, 

c) kolorystykę projektu, 
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d) ilustracje i elementy graficzne wykorzystywane do uatrakcyjnienia projektów – minimum 

5 (np.: postacie dzieci), 

e) opis użytej  typografii w projekcie. 

Formą rozliczenia z wykonanego zadania jest dostarczenie przez Wykonawcę opisanych 

elementów powyżej w skróconej Księdze Znaku (dokument pdf) + pakiet logotypów we 

wszystkich wersjach kolorystycznych wektorowych i rastrowych. 

Poniższe punkty od 2 do 3 mają stanowić spójną całość zgodnie z Identyfikacją wizualną programu 

„Uważne Jedzenie” opisaną w punkcie 1. Poszczególne zadania/materiały powinny być 

dostosowane do etapu rozwojowego grupy odbiorców (nauczycieli i uczniów przedszkola/szkoły 

podstawowej/liceum). W materiałach powinny znaleźć się grafiki ułatwiające zrozumienie treści. 

2. Drugim zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie filmu animowanego z postacią dziecka 

jedzącego posiłek (w tym wypełniający się brzuszek podczas jedzenia), napisami i muzyką  

w tle/efektami dźwiękowymi trwającego ok. 1 minuty. 

Do stworzenia filmu animowanego powinien zostać stworzony storyboard, ilustracje 

poszczególnych elementów, poszczególne plansze niezbędne do montażu w plikach 

wektorowych na warstwach. 

Film powinien mieć możliwość zmiany wersji językowej przez Zamawiającego lub Wykonawca 

zobowiązuje się do stworzenia filmu animowanego z czterema różnymi wersjami językowymi. 

Film animowany powinien  zostać stworzony od podstaw. Zamawiający nie dostarcza żadnych 

materiałów graficznych do jego stworzenia. Zamawiający dostarcza jedynie scenariusz 

tekstowy w języku  polskim i napisy do filmu w 4 wersjach językowych (po polsku, angielsku, 

hiszpańsku i fińsku). 

Formą rozliczenia z wykonanego zadania jest umówienie się z Zamawiającym na format pliku  

i sposób wyświetlania/edytowania napisów, a następnie dostarczenie przez Wykonawcę 

animowanego filmu/filmów w umówionym formacie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać oprawę graficzną dla: 

a) Plakatów dotyczących edukacji żywieniowej dzieci w rozmiarze A2 (przygotowanie do 

druku)* – 15 sztuk opisanych w podpunktach 1) i 2) w programie Adobe Indesign  

z możliwością edytowania przez Zamawiającego: 

Każdy plakat ma stanowić spójną całość w ramach identyfikacji wizualnej programu 

opisanej w pkt. 1, ale dla każdego poziomu edukacyjnego (przedszkole/szkoła podstawowa 

i liceum) powinien być tworzony osobny projekt graficzny wyróżniający się i dostosowany 



 

do etapu rozwojowego poszczególnej grupy odbiorców. Zamawiający nie dostarcza 

żadnych materiałów graficznych do ich stworzenia. 

1) 3 wzory (tematy) w rozmiarze A2 dostosowane graficznie do uczniów przedszkola 

i szkoły podstawowej w 3 wersjach językowych 

i. 3 wzory po polsku 

ii. 3 wzory po angielsku 

iii. 3 wzory po fińsku  

2) 3 wzory (tematy) w rozmiarze A2 dostosowane graficznie do uczniów liceum 

i. 3 wzory po polsku 

ii. 3 wzory po angielsku. 

Formą rozliczenia z wykonanego zadania jest dostarczenie przez Wykonawcę plakatów  

w   stworzonych w programie Adobe Indesign w wersji edytowalnej i pliku pdf 

(przygotowanie do druku). 

b) Prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint* – 5 sztuk (ok. 20 slajdów każda) 

opisanych w podpunktach 1) i 2): 

Każda prezentacja ma stanowić spójną całość w ramach identyfikacji wizualnej programu 

opisanej w pkt. 1. Dla każdego poziomu edukacyjnego (szkoła podstawowa i liceum) 

powinien być tworzony osobny projekt graficzny, który będzie się wyróżniał i  będzie 

dostosowany do etapu rozwojowego poszczególnej grupy odbiorców. Zamawiający nie 

dostarcza materiałów graficznych. 

Prezentacja powinna  zawierać elementy tekstowe i graficzne obejmujące: 

1) dwie prezentacje dostosowane graficznie do uczniów szkoły podstawowe  

2) trzy prezentacje dostosowane graficznie do uczniów liceum. 

Grafiki mają służyć lepszemu zilustrowaniu treści dydaktycznych. 

Formą rozliczenia z wykonanego zadania jest dostarczenie przez Wykonawcę prezentacji 

multimedialnych w plikach PowerPoint. 

c) Podręczników w programie Adobe Indesign* (layout, skład, okładka, przygotowanie do 

druku) – 7 sztuk (ok. 6 stron** każdy + scenariusz z pkt. 3e) opisanych dokładnie  

w podpunktach 1) - 3), z możliwością edytowania przez Zamawiającego: 

Każdy podręcznik ma stanowić spójną całość w ramach identyfikacji graficznej programu, 

dla każdego poziomu edukacyjnego (przedszkole, szkoła podstawowa, liceum) powinien 

być stworzony osobny projekt graficzny, który będzie się wyróżniał. Projekty graficzne 



 

powinny uwzględniać specyfikę danego języka. Zamawiający nie dostarcza materiałów 

graficznych do ich stworzenia. 

1) podręczniki dla nauczycieli uczniów przedszkola 

i. Jeden po polsku 

ii. Jeden po angielsku 

iii. Jeden po fińsku  

2) podręczniki dla nauczycieli uczniów szkoły podstawowej 

i. Jeden po polsku 

ii. Jeden po angielsku 

3) podręczniki dla nauczycieli uczniów liceum 

i. Jeden po polsku 

ii. Jeden po angielsku. 

Formą rozliczenia z wykonanego zadania jest dostarczenie przez Wykonawcę 

podręczników w stworzonych w programie Adobe Indesign w wersji edytowalnej i plikach  

pdf (layout, skład, okładka, przygotowanie do druku). 

d) Rekomendacji dla rodzin w programie Adobe Indesign* – 3 sztuki opisane szczegółowo  

w podpunktach 1) - 3) z możliwością edytowania przez Zamawiającego: 

Projekt graficzny powinien uwzględniać specyfikę języka (długość słów i znaki specjalne)  

i stanowić wspólną całość w ramach identyfikacji wizualnej programu. Zamawiający nie 

dostarcza żadnych materiałów graficznych do ich stworzenia. 

1) Jedna wersja po polsku (ok. 7 stron**) 

2) Jedna wersja po angielsku (ok. 7 stron**) 

3) Jedna wersja po fińsku (ok. 7 stron**). 

Formą rozliczenia z wykonanego zadania jest dostarczenie przez Wykonawcę rekomendacji  

w stworzonych w programie Adobe Indesign w wersji edytowalnej i plikach pdf. 

e) Scenariuszy w  programie Adobe Indesign* – 7 sztuk (ok. 25 stron** każdy) opisanych 

szczegółowo w podpunktach 1) - 3), zwierających możliwość ich edytowania przez 

Zamawiającego. 

Każdy scenariusz ma stanowić spójną całość w ramach identyfikacji wizualnej programu, 

ale dla każdego poziomu edukacyjnego (przedszkole, szkoła podstawowa i liceum) 

powinien być tworzony osobny projekt graficzny, który będzie się wyróżniał. Projekt 



 

graficzny powinien uwzględniać specyfikę języka (długość słów i znaki specjalne). 

Zamawiający nie dostarcza materiałów graficznych do ich stworzenia. 

1) scenariusze zajęć dla nauczycieli uczniów przedszkola 

i. Jeden po polsku 

ii. Jeden po angielsku 

iii. Jeden po fińsku  

2) scenariusze zajęć dla nauczycieli uczniów szkoły podstawowej 

i. Jeden po polsku 

ii. Jeden po angielsku 

3) scenariusze zajęć dla nauczycieli uczniów liceum 

i. Jeden po polsku 

ii. Jeden po angielsku. 

Formą rozliczenia z wykonanego zadania jest dostarczenie przez Wykonawcę rekomendacji 

stworzonych w programie Adobe Indesign w wersji edytowalnej i plikach pdf. 

f) Materiałów dla uczniów w programie Adobe Indesign* – 2 sztuki (ok. 4 stron** każdy) 

opisane szczegółowo w podpunktach 1) i 2) z możliwością edytowania przez 

Zamawiającego: 

Materiały powinny być spójne z identyfikacją wizualną programu, uwzględniać specyfikę 

języka (długość słów i znaki specjalne) i być dostosowane do etapu rozwojowego 

poszczególnej grupy odbiorców. Zamawiający nie dostarcza żadnych materiałów 

graficznych do ich stworzenia. 

1) Jedne po polsku 

2) Jedne po angielsku. 

Formą rozliczenia z wykonanego zadania jest dostarczenie przez Wykonawcę materiałów dla 

uczniów  stworzonych w programie Adobe Indesign w wersji edytowalnej i pliku pdf. 

*Treść materiałów dostarcza Zamawiający. 

**Aktualnie treść w języku polskim mieści się na podanej liczbie stron zapisanych czcionką Calibri 

w rozmiarze 11 z interlinią 1,15. 

 

 

 



 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zakładany termin realizacji zamówienia: Od dnia 18.05.2020 r. do dnia 30.11.2020 r., natomiast 

poszczególne zadania będą realizowane stopniowo: 

A. do dnia 12.06.2020 r. Wykonawca powinien  wykonać: 

1/Identyfikację wizualną programu „Uważne jedzenie”. 

B. do dnia 10.07.2020 r. Wykonawca powinien wykonać: 

2/Film animowany z postacią dziecka jedzącego posiłek i napisami trwającego ok. 1 minuty. 

3a/Plakaty w rozmiarze A2 (przygotowanie do druku) – 15 sztuk w programie Adobe Indesign 
z możliwością edytowania przez Zamawiającego. 

3b/Prezentacje multimedialne w programie PowerPoint – 5 sztuk (ok. 20 slajdów każda). 

C. do dnia 15.09.2020 r. Wykonawca powinien wykonać: 

3c/Podręczniki w wersji pierwszej stworzone w programie Adobe Indesign – 7 sztuk  
z możliwością edytowania przez Zamawiającego. 

3d/Rekomendacje dla rodzin w programie Adobe Indesign - 3 sztuki z możliwością edytowania 
przez Zamawiającego. 

D. do dnia 30.11.2020 r. Wykonawca powinien wykonać: 

3e/Scenariusze w  programie Adobe Indesign – 7 sztuki z możliwością edytowania przez 
Zamawiającego. 

3c/Podręczniki w wersji ostatecznej – wraz z dodanymi scenariuszami (3e) w  programie Adobe 
Indesign – 7 sztuk z możliwością edytowania przez Zamawiającego.  

3f/Materiały dla uczniów w programie Adobe Indesign – 2 sztuki z możliwością edytowania 
przez Zamawiającego. 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy: 

● prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług uprawniających do 

wykonania zadania,  

●  dysponują potencjałem ludzkim zdolnym do wykonania zamówienia,  

● posiadają sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na realizację zamówienia, 

● przedstawią w wyznaczonym terminie kompletną i podpisaną ofertę. 

 
2)  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń 

złożonych przez Wykonawcę wraz z formularzem ofertowym. 
 



 

3) Sposób oceny warunków wymaganych od Wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia/nie 
spełnia. 

 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym. 

2) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

3) Termin ważności oferty powinien wynosić minimum 30 dni. 

Ofertę należy przesłać w formie skanu podpisanego formularza ofertowego na adres: 

zamowienia@psych.uw.edu.pl; oraz magda.pietrucin@psych.uw.edu.pl;  w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 04.05.2020 do godziny 15:00. 

 

 

5.OCENA OFERT 

1) Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione  

w pkt. 4. 

2) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

  

  Kryterium Waga 

a Cena zamówienia brutto 60 

b Doświadczenie w projektowaniu prezentacji multimedialnych i filmów dla 
uczniów przedszkola lub szkoły podstawowej z zakresu edukacji 
żywieniowej. 

20 

c 
Doświadczenie w projektowaniu plakatów edukacji żywieniowej dla 

uczniów przedszkola lub szkoły podstawowej. 10 

d 
Doświadczenie w projektowaniu podręczników na potrzeby nauczania 

przedszkolnego lub szkolnego. 10 
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OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTÓW: 

a)   Cena /C/ 

Kryterium temu zostaje przypisana liczba 60 punktów. Ilość punktów poszczególnym wykonawcom za 
kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady: 

Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 punktów. 

Pozostałe oferty – ilość punktów wyliczona wg wzoru: 

  

cena najniższa 

Ci  = ------------------------------- x 60 pkt 

cena oferty badanej 

i               - numer oferty badanej 

Ci             - liczba punktów za kryterium „CENA” (oferty badanej) 

cena oferty – cena brutto z OFERTY. 

  

b)   Doświadczenie w projektowaniu prezentacji multimedialnych i filmów dla uczniów 
przedszkola lub szkoły podstawowej z zakresu edukacji żywieniowej.        

Oferent, który w ostatnich 3 latach miał co najmniej jedno doświadczenie w projektowaniu prezentacji 

multimedialnych i filmów z zakresu edukacji żywieniowej dla uczniów przedszkola lub szkoły 

podstawowej otrzyma 20 punktów. 

Oferent zobowiązuje się złożyć oświadczenie wraz z załączonym co najmniej 1 plikiem pdf z prezentacją 

oraz co najmniej 1 filmem (przesłanym za pomocą WeTransfer). 

Jeżeli oferent nie posiada doświadczenia w projektowaniu prezentacji multimedialnych i filmów  

z zakresu edukacji żywieniowej dla uczniów przedszkola lub szkoły podstawowej to otrzyma 0 punktów. 

c) Doświadczenie w projektowaniu plakatów edukacji żywieniowej dla uczniów przedszkola 

lub szkoły podstawowej. 

Oferent, który w ostatnich 3 latach miał co najmniej 1 doświadczenie w projektowaniu plakatów 

edukacyjnych dla uczniów przedszkola lub szkoły podstawowej otrzyma 10 punktów. 

Oferent zobowiązuje się złożyć oświadczenie wraz z załączonymi co najmniej 1 plikiem pdf plakatu 

edukacyjnego dla uczniów przedszkola lub szkoły podstawowej. 

Jeżeli oferent nie posiada doświadczenia w projektowaniu plakatów edukacyjnych dla uczniów 

przedszkola lub szkoły podstawowej to otrzyma 0 punktów. 

d) Doświadczenie w projektowaniu podręczników na potrzeby nauczania przedszkolnego lub 

szkolnego. 



 

Oferent, który w ostatnich 3 latach miał co najmniej 1 doświadczenie w projektowaniu podręczników 

na potrzeby nauczania przedszkolnego lub szkolnego (edukacyjna publikacja wielostronicowa na 

potrzeby druku) otrzyma 10 punktów. 

Oferent zobowiązuje się złożyć oświadczenie wraz z załączonym co najmniej 1 plikiem pdf podręcznika. 

Jeżeli oferent nie posiada  doświadczenia w projektowaniu podręcznika na potrzeby nauczania 

przedszkolnego lub szkolnego to otrzyma 0 punktów. 

 

 

6.DODATKOWE INFORMACJE 

1. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

2. Informacja na temat wyników wyboru oferty zostanie przekazana Oferentowi drogą elektroniczną. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z  

najlepszymi Oferentami. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania treści materiałów wyłącznie wybranemu 

Oferentowi po zawarciu umowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załączniki: 
Formularz ofertowy 

  

 

Miejscowość ……………………… data…………………        

 

Tel. ………………….……..., e-mail …………………………….. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

na usługę graficzną materiałów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych w ramach projektu EIT Food 

School Network: Integrating solutions to improve eating habits and reduce food wastage 

 

Zakres 
Wartość 

netto Podatek VAT 
Wartość 

brutto 

Cena zamówienia  

 

 

_ _ _ _ _,_ _ 

 

 

_ _ _ _ _,_ _ 

 

 

_ _ _ _ _,_ _ 

Doświadczenie w projektowaniu prezentacji 

multimedialnych i filmów dla uczniów przedszkola lub 

szkoły podstawowej. 

 

TAK/NIE* (dokumenty zaświadczające są 

dołączone do formularza) 

 

Doświadczenie w projektowaniu plakatów edukacji 

żywieniowej dla uczniów przedszkola lub szkoły 

podstawowej. 

 

TAK/NIE* (dokumenty zaświadczające są 

dołączone do formularza) 

Doświadczenie w projektowaniu podręczników na 

potrzeby nauczania przedszkolnego lub szkolnego. 

 

TAK/NIE* (dokumenty zaświadczające są 

dołączone do formularza) 

*niepotrzebne skreślić 

 
W przypadku posiadania wyżej opisanego doświadczenia, należy dołączyć potwierdzające je załączniki 
do formularza. 



 

 

Oświadczam, że: 

● zapoznałem(am) się z treścią zapytania i w całości akceptuję/-my jej treść, 

● uważam się za związanego(ą) ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

● posiadam odpowiednie zaplecze kadrowe i techniczne, umożliwiające realizację usługi, 

stanowiącej przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego,  

● posiadam sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na realizację zlecenia. 

● oświadczam, że nie posiadam powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym*.  

 
*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

...................................... 

 podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta 

 

 
 

 


