Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky

Název zakázky: Jednotná vizuální identita KP
1. Zadavatel:
Klub Pathfinder, z.s.
Londýnská 623/30
120 00 Praha 2
IČ 62939211
2. Kontaktní osoba:
Jakub Fraj
tel.: +420 734 363 639
e-mail: fraj@pathfinder.cz.
3. Druh a rozsah zakázky:
Druh zakázky buď dodávka služeb (faktura - právnická osoba) nebo zaměstnanecký poměr (DPP/DPČ - fyzická osoba). Za
úspěšnou realizaci zakázky bude vyplaceno celkem 20 000,- Kč formou fakturované částky nebo mzdy.
4.

Předmět zakázky:
• Cíl: Vytvoření jednotné vizuální identity Klubu Pathfinder a definování jejích pravidel
• Výstup č. 1: Grafický manuál a logotyp
o Logo a jeho barevné varianty
o Pravidla pro použití loga
o Zpřístupnění variant loga pro běžné použití – barevné varianty a varianty formátu
• Výstup č. 2: Sjednocení grafiky – tvorba vzorů a společných prvků materiálů
o Výroční zpráva – určení společných grafických prvků
o Vnitřní předpisy – vytvoření vzoru grafického zpracování vnitřních předpisů
o Vizitky – vytvoření vzoru grafického zpracování vizitek
o Hlavičkový papír – vytvoření hlavičkového papíru (2 verze: běžná a dopisová)
o Příloha KP v časopisu Advent – určení společných grafických prvků
o Podpora kampaní na FB – vytvoření vzoru zpracování obrázků a jejich společné grafické prvky pro FB kampaně
(inspirace FB kampaní pořádanou Junákem)
o Dekrety a diplomy – grafické zpracování vzorů dekretů a diplomů (rádcovský, vůdcovský, jmenování do funkcí
činovníků, diplom pro účastníky Múzičky)
o Definice ostatních prvků jednotné grafiky KP
Zadavatel předpokládá průběžnou konzultaci v rámci doby realizace a výběr z několika variant každého zpracovaného
materiálu.

5.

Způsob hodnocení:
Hodnocením a posouzením nabídek bude pověřena hodnotící komise. Ta výsledky své činnosti předloží Výkonné radě KP, která
rozhodne o vítězi tohoto výběrového řízení.

6.

Hodnotící kritéria:
Výhodnost nabídky bude posuzována zejména na základě zaslané představě o realizaci zakázky, navrhované délky realizace
zakázky a poskytnutých referencí dodavatele.

7. Lhůta a způsob podání nabídky:
Nabídky budou podány nejpozději do 23. 10. 2017 do 23:59 hodin elektronicky na e-mailovou adresu fraj@pathfinder.cz.
Nabídky, které budou doručeny po skončení této lhůty, budou z hodnocení vyřazeny.
Nabídka bude obsahovat:
1) Představa o realizaci zakázky
• text obsahující vlastní představu o realizaci zakázky
2) Návrh harmonogramu realizace
• obsahující jasně vyznačené zahájení a ukončení realizace zakázky
3) Přehled referenčních zakázek
• obsahující alespoň 3 ukázky práce uchazeče na zakázkách obdobného typu
Roman Buchtel, místopředseda spolku

