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ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU Z DNIA 20.10.2022 r. 

 

Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach realizowanego projektu pt.: „Operacjonalizacja Systemu 

Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do 

systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego programowania 

polityki rozwoju (PL2050) – Umowa Nr GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00 zawarta w dniu 18.06.2021 r.” 

zwraca się do Państwa z zapytaniem dotyczącym realizacji usługi korekty językowej, redakcji i składu 

tekstów 4 raportów w wersji online. 

 

Dane identyfikacyjne Zamawiającego: 

INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW 

ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa  

adres korespondencyjny: ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę przygotowania w wersji online 4 raportów w następującym 

zakresie: 

 korekta i redakcja językowa tekstów w języku polskim (przed i po składzie publikacji),  

 przygotowanie i formatowanie tekstów, 

 konwersja/retusz ilustracji (w tym przygotowanie wykresów/diagramów/infografik), 

 przygotowanie gotowych ilustracji do opublikowania ich w formacie online,  

 stworzenie układu graficznego tekstów i ilustracji (layout), 

 dopasowanie wektorowe projektów okładek dla wersji elektronicznej (projekt graficzny 4 okładek), 

 przygotowanie projektów graficznych 4 okładek, 

 przygotowanie gotowych projektów raportów do publikacji online.  

 

Zamawiający zakłada, że termin realizacji całości zamówienia nie może być dłuższy niż 30.12.2022 r.  

 

Kryteria wyboru oferty:   

cena – 100% 

liczone według przyjętego wzoru: 

liczba przyznanych punktów = (najniższa zaoferowana cena brutto / cena brutto ocenianej oferty) x 100 

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

  

Poszczególne materiały (teksty, potrzebne logotypy, wykresy, ilustracje itp.) zostaną przekazane 

Wykonawcy drogą elektroniczną w formacie odpowiednim do przetworzenia niezwłocznie po 

zakończeniu postępowania i wyborze Oferenta. Prosimy o przesłanie oferty na realizację usługi 

uwzględniającej całkowitą cenę netto i brutto zamówienia oraz zgodnej z przedmiotem zamówien ia na 

adresy e-mail: kkudlacz@irmir.pl i mdawid@irmir.pl do dnia 27.10.2022 do godziny 12.00. Prosimy o 

przesyłanie ofert według załączonego do zapytania formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 

1. 
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Osoby do kontaktu:  

Katarzyna Kudłacz – 12 634 25 13 wew. 50  

e-mail: kkudlacz@irmir.pl     

Marta Dawid – 12 634 25 13 wew. 50  

e-mail: mdawid@irmir.pl  

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Tekst raportu pt. „Krajowe trendy środowiskowe w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 

2050” 

Załącznik nr 3 – Tekst raportu pt. „Światowe i europejskie trendy środowiskowe w kontekście Koncepcji 

Rozwoju Kraju 2050” 

Załącznik nr 4 – Tekst raportu pt. „Megatrendy społeczno-gospodarcze w kontekście KRK 2050. Światowe 

trendy społeczno-gospodarcze” 

Załącznik nr 5 – Tekst raportu pt. „Megatrendy społeczno-gospodarcze w kontekście KRK 2050. 

Europejskie i krajowe trendy społeczno-gospodarcze” 
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