
 

 

                    Starachowice, 09.04.2019 r. 
 

SZACUNEK WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
NA OPRACOWANIE PUBLIKACJI DOTYCZĄCEJ DZIAŁAŃ CSR  W STARACHOWICACH 

 
I. Postanowienia wstępne: 

 
Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu „Starachowice OD 
nowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014 – 2020. 
 

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia: 
 

Gmina Starachowice 
ul. Radomska 45 
Starachowice 27-200 
NIP: 664-19-09-150 
REGON: 291009892 
strona www: www.rewitalizacja.starachowice.eu 
tel.: 41-27-38-200 
 
III. Przedmiot postępowania: 

Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień: 

• 79970000-4 - Usługi publikacji 
 
Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest opracowanie publikacji dot. CSR w tym 
m.in. działalności CSR 10 starachowickich przedsiębiorców, którzy uczestniczyli  
w spotkaniach dotyczących utworzenia Centrum CSR w Starachowicach w ramach projektu 
„Starachowice OD nowa” oraz 5 największych, najbardziej aktywnych społecznie 
przedsiębiorstw zlokalizowanych w Starachowicach. 
 
SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA: 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany pozyskać niezbędne do opracowania publikacji dane od 
przedsiębiorców (szczegóły dotyczące wymaganych informacji zostaną omówione  
z Zamawiającym na spotkaniu roboczym). 

2. Preferowaną przez Zamawiającego formą pozyskania informacji do publikacji nt. 
działalności CSR będą bezpośrednie spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców 
oraz informacje przesłane za pomocą e-maila. (Zamawiający dysponuje listą 
przedsiębiorstw i będzie uczestniczył w procesie pozyskiwania informacji przez 
wykonawcę). 

3. Wykonawca jest zobowiązany pozyskać materiały wizualne od przedsiębiorców, które 
zostaną wykorzystane w publikacji (logotypy, zdjęcia, niezbędne wykresy, grafiki itp.) 
 



 

 

4. Minimalny zakres dokumentu: 
a. Spis treści, 
b. Wstęp, 
c. Opis projektu ( na podstawie informacji dostarczonych przez zamawiającego), 
d. Opis idei CSR, 
e. Prezentacja Firm i ich działań w obszarze CSR, 
(szczegóły dotyczące wymaganych informacji zostaną omówione z Zamawiającym 
na spotkaniu roboczym). 

6. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zorganizuje 2 spotkania robocze  
z Zamawiającym służące omówieniu postępów w przygotowywaniu publikacji, 
zaprezentowania pozyskanych materiałów itp. (każde ze spotkań będzie trwało nie 
dłużej niż 2 godziny). Zamawiający udostępni bezpłatnie salę do przeprowadzenia 
spotkań.  

7. Wykonawca przekaże kompletny opracowany dokument, który będzie zawierał min. 
20 stron (maszynopis dokumentu powinien spełniać następujące wymagania: format 
arkusza papieru: A4, czcionka: 12 Calibri, odstęp między wierszami: 1,5 (wszelkie 
tabele, zdjęcia, wykresy i mapy nie wliczają się w skład tekstu). 

8. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania szaty graficznej publikacji w 
konsultacji z Zamawiającym (opracowanie graficzne i techniczne w tym tekstu, tabel, 
wykresów, diagramów, zdjęć, grafik, marginaliów, indeksów, map, logotypów itp.). 
Opracowanie graficzne publikacji musi być spójne z wizualizacją projektu 
„Starachowice OD nowa”. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie elementy 
graficzne składające się na identyfikację wizualną projektu w plikach .cdr, .pdf oraz 
.jpeg. 

9. Po wykonaniu publikacji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczne pliki w 
formacie .pdf oraz plik edytowalny (preferowany .cdr, .eps, .ai). 

10. Wykonawca jest zobowiązany przygotować materiał do druku, tj. wykonać redakcję 
techniczną oraz skład publikacji, wykonać korekty wersji roboczej zgodnej z 
dostarczonymi przez autora poprawkami i uwagami. 

11. Przy przygotowaniu oferty Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się  
i wykorzystania niżej wymienionych dokumentów i informacji:  
a. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025. 
b. Model tworzenia Centrum CSR w Starachowicach. 

12. Szacowany termin opracowania oferty: 30 czerwca 2019 r. 
 
IV. Sposób komunikacji: 

 
Osobą odpowiedzialną za ustalenie wartości zamówienia jest Kamil Stanos. Numer telefonu 
kontaktowego: 41 273 83 94, adres e-mail: kamil.stanos@starachowice.eu w dniach 
09.04.2019 – 15.04.2019, w godzinach 7:30-15:30. 
 

V. Termin i sposób ustalenia wartości zamówienia: 
 

Oszacowaną wartość zamówienia należy złożyć do dnia 15.04.2019 na adres e-mail: 

kamil.stanos@starachowice.eu lub bezpośrednio na platformie OpenNexus pod adresem 

mailto:kamil.stanos@starachowice.eu
mailto:kamil.stanos@starachowice.eu


 

 

https://platformazakupowa.pl/starachowice. 

VI. Postanowienia końcowe: 
 

1) Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu 

Cywilnego.  

 
Kamil Stanos 

Asystent Koordynatora projektu 
„Starachowice OD nowa” 

 

https://platformazakupowa.pl/starachowice

