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PREVLLY Sp. z o.o.
ul. Dziewanny 4/7, 20-539 Lublin
KRS: 0000776713, REGON: 382836604, NIP: 7123384007
osoba do kontaktu: Mateus Toru
tel. 500 108 246
e-mail: mateusz.torun@prevlly.com
06-04-2021
Projekt realizowany w ramach dzia ania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomys ów /
oddzia ania1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Nabór: POPW.01.01.02-IP.01-00-001/19
Oferta musi wp yn do dnia 13 kwietnia 2021 roku (wi
siedziby Zamawiaj cego)
Oferty z o one po terminie nie b d rozpatrywane.

ca jest data wp ywu do

1. Strona w asna www wnioskodawcy: PREVLLY.COM
2. Zapytanie ofertowe dostarczone do Potencjalnego oferenta.
Zamówienie udzielane jest w trybie rozeznania rynku.
Post powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Ministerstwa
Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 w oparciu o wytyczne kwalifikowania wydatków
obj tych dofinansowaniem: Wytyczne w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego
oraz Funduszu Spójno ci na lata 2014-2020. (Wytyczne horyzontalne) oraz w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Dzia anie 1.1 Platformy startowe dla nowych
pomys ów. Poddzia ania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
Udzielnie zamówienia jest realizowane w sposób przejrzysty, obiektywny i
niedyskryminuj cy z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
Wykonawców.
USŁUGA
79342200-5 Us ugi w zakresie promocji
79822500-7 Us ugi projektów graficznych.
Przedmiotem zamówienia jest us uga wykonania Systemu Identyfikacji Wizualnej
Przedmiotem zamówienia jest us uga wykonania Systemu Identyfikacji Wizualnej marki
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wraz z projektem logo, oraz projektem materia ów promocyjno-reklamowych, wzornictwa
opakowania i samego produktu.
SIW w postaci ksi gi opracowa graficznych zwi zanych z wizualizacj graficzn marki
firmy i produktu i zbiór zasad ich stosowania.
Logotyp firmy musi mie mo liwo przedstawiania na ró nych no nikach oraz mo liwo
wyci cia z metalu.
SIW w aspekcie logotypu firmy:
a) projekt - rebranding logotypu firmy – trzy propozycje przedstawione w wersji
pe no kolorowej oraz monochromatycznej z uwzgl dnieniem
b) typografi , kolorystyka i memoboard w a ciwe dla marki,
c) konstrukcj znaku,
d) prezentacja logotypu w aplikacjach internetowych, mobilnych platformach
mediów spo eczno ciowych oraz prezentacjach multimedialnych.
e) layout materia ów marketingowych i reklamowych wraz z projekcj logotypu
(wizytówka, teczka ofertowa, papier firmowy
f) projekty gad etów firmowych wraz z implementacj logotypu (kubek, d ugopis,
torba)
Ksi ga znaku i identyfikacji powinna by opracowana w wersji elektronicznej, przekazana
w plikach otwartych do edycji, w wersji zamkni tej np. pdf.
Nie dopuszcza si stosowania elementów z otwartych bibliotek, których nie mo na
przekaza na prawach wy czno ci.
System Identyfikacji Wizualnej b dzie zaprojektowany zgodnie z zasad uniwersalnego
projektowania.
Logo, strona www, system identyfikacji wizualnej - przygotowane b d wg Standardu
Cyfrowego tj.:
-tekst pisany prostym j zykiem (brak argonów, skrótów i zwi zków frazeologicznych)
-bez trudnych wyrazów, skrótów zapo yczonych z innego j zyka, chyba e s dobrze
znane
-skróty bran owe przy pierwszym u yciu b d rozwini te
-w zdaniach stosuje si stron czynn
-podawane przyk ady
-zdania krótkie i tak gdzie to mo liwe – pozytywne zamiast negatywnych
Firmowa strona www zostanie zgodna ze standardem WCAG 2.0.

termin realizacji
am wienia:

1. Czas realizacji przedmiotu zamówienia do 31-06-2021
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Lublin
2. Zamawiaj cy zaznacza, i dopuszcza mo liwo wcze niejszej realizacji.

Obligator jne warunki ud ia u W konawc w post powaniu:

warunki
dodatkowe:

1. Z o enie oferty nie powoduje powstania adnych zobowi za wobec stron. Oferty s
przygotowywane na koszt Wykonawców. Ka dy z Wykonawców mo e z o y tylko jedn
ofert .
2. Rozpatrywane b d jedynie oferty spe niaj ce kryteria formalne.
3. Z o enie dokumentów, z których nie wynika spe nienie warunku udzia u w
post powaniu lub brak dokumentów uprawniaj cych do wykonywania okre lonej
dzia alno ci lub czynno ci b dzie skutkowa o wykluczeniem z post powania.
4. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych i cz ciowych.
5. Ofert sporz dzi nale y na druku „Formularz ofertowy” stanowi cym Za cznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego, w j zyku polskim, w formie pisemnej, czytelnie,
wype niaj c nie cieralnym atramentem lub d ugopisem, maszynowo lub komputerowo.
Oferta winna by podpisana przez Wykonawc lub osob upowa nion do
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reprezentowania Wykonawcy.
6. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym sk ada si wraz z t umaczeniem na j zyk
polski, po wiadczonym za zgodno ze stanem faktycznym przez Wykonawc .
7.Wykonawca zobowi zany jest do podania ceny za realizacj przedmiotu zamówienia
zgodnie z formularzem ofertowym. Podana w ofercie cena netto ma by wyra ona w
PLN. Cena musi uwzgl dnia wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz
obejmowa wszelkie koszty zwi zane z terminowym i prawid owym wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiaj cego,
odnosz cymi si do przedmiotu zamówienia. Wykonawca wyceniaj c ofert powinien
uwzgl dni wszelkie koszty realizacji zamówienia.
8. Kwota wpisana w ofercie pokrywa przekazanie wszystkich praw autorskich na rzecz
Zamawiaj cego
9. Wykonawca powinien wykaza warto
powi kszon o stosowny do przedmiotu
zamówienia podatek VAT je eli dotyczy.
1. Zamawiaj cy zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniaj cy
unikni cie konfliktu interesów. Przyjmuje si , e konflikt interesów istnieje wówczas, gdy
bezstronne i obiektywne rozstrzygni cie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest
zagro one z uwagi na wzgl dy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes
gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z Wykonawc .
2. Z post powania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegaj Wykonawcy, którzy
s powi zani osobowo lub kapita owo z Zamawiaj cym. Przez powi zania kapita owe lub
osobowe rozumie si wzajemne powi zania mi dzy Zamawiaj cym lub osobami
upowa nionymi do zaci gania zobowi za w imieniu Zamawiaj cego lub osobami
wykonuj cymi w imieniu Zamawiaj cego czynno ci zwi zane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc , polegaj ce w
szczególno ci na:
a) uczestniczeniu w spó ce jako wspólnik spó ki cywilnej lub spó ki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udzia ów lub akcji,
c) pe nieniu funkcji cz onka organu nadzorczego lub zarz dzaj cego, prokurenta,
pe nomocnika,
d) pozostawaniu w zwi zku ma e skim albo we wspólnym po yciu, w stosunku
pokrewie stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie stwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.
Wykonawca zobowi zany jest do czy do oferty o wiadczenie o braku w/w powi za
stanowi cych integraln cz
formularza ofertowego.
Minimum 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z up ywem terminu
sk adania ofert.
Cena netto (PLN): 100%
1. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do nie wybrania adnej z ofert z o onych w
wyniku niniejszego zapytania.
2. Na ka dym etapie post powania Zamawiaj cy ma prawo uniewa ni post powanie
bez podawania przyczyny.
3. Zamawiaj cy zastrzega mo liwo wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania
cenowego wraz z za cznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezw ocznie
Wykonawców, do których wystosowa zapytanie ofertowe oraz umie ci informacj o
zmianach w miejscach upublicznienia zapytania.
4. Wykonawcom nie przys uguj
adne roszczenia wzgl dem Zamawiaj cego w
przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnie wskazanych w
niniejszym zapytaniu ofertowym. W tym zakresie Wykonawcy zrzekaj si wszelkich
ewentualnych przys uguj cych im roszcze .
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6. Po zako czeniu post powania ofertowego, Zamawiaj cy zawrze z wy onionym
Wykonawc Zamówienia umow na realizacj przedmiotu Zamówienia.
Zamawiaj cy przewiduje mo liwo zmian postanowie zawartej Umowy w stosunku do
tre ci oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wyst pienia, co najmniej jednej z okoliczno ci wymienionych poni ej, z uwzgl dnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia.
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w wyniku zaistnienia przyczyn,
niezale nych od Zamawiaj cego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego nale ytej
staranno ci) skutkuj cych niemo liwo ci lub znacznymi opó nieniami w realizacji
zamówienia a w szczególno ci czasowy brak dost pno ci na rynku materia ów lub
urz dze obj tych przedmiotem zamówienia,
2) Zmiana sposobu spe nienia wiadczenia - zmiany technologiczne, w szczególno ci:
a) niedost pno na rynku materia ów lub urz dze wskazanych w dokumentacji
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materia ów lub
urz dze – w takiej sytuacji Wykonawca winien zaproponowa odpowiednio materia y lub
urz dzenia o parametrach nie ni szych ni wycofane z produkcji, spe niaj ce wymagania
Zamawiaj cego;
b) pojawienie si na rynku materia ów lub urz dze lub technologii nowszej generacji
pozwalaj cych na zaoszcz dzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
c) konieczno zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwi za
technicznych/ technologicznych lub materia owych ni wskazane w dokumentacji, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi za grozi o niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamówienia,
3) Pozosta e zmiany:
a) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku si y wy szej, przez któr , na potrzeby
niniejszego warunku rozumie nale y zdarzenie zewn trzne o charakterze niezale nym od
Stron, którego Strony nie mog y przewidzie przed zawarciem Umowy, oraz którego
Strony nie mog y unikn ani któremu nie mog y zapobiec przy zachowaniu nale ytej
staranno ci; Za si wy sz , warunkuj ca zmian Umowy uwa a si b dzie w
szczególno ci: powód , po ar i inne kl ski ywio owe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dzia ania wojenne, nag e za amania warunków atmosferycznych, nag e
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub ska enia, pogorszenie
sytuacji zwi zanej z zagro eniem epidemiologicznym;
b) w ka dym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiaj cego (np. powoduje
skrócenie terminu realizacji umowy);
c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zosta y spe niony nast puj cy
warunek:
- konieczno zmiany umowy spowodowana jest okoliczno ciami, których Zamawiaj cy,
dzia aj c z nale yt staranno ci , nie móg przewidzie .
Ponadto zmiany postanowie zawartej umowy wymagaj dla swej wa no ci formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy.
Za cznik nr 1 – Formularz ofertowy
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