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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 

 

W związku z zamiarem zlecenia usługi polegającej na opracowaniu składu i oprawy graficznej pięciu 

raportów, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 24, 

26-609, (dalej „Zleceniodawca”) zwraca się z prośbą o złożenie oferty na usługę.  

 

1. Informacje ogólne o Zleceniodawcy 

 
Zleceniodawca jest Fundacją Skarbu Państwa (instytucją non-profit), powołaną przez Ministerstwo Rozwoju w 2019 

roku, której jednym z kluczowych działań jest budowa odpowiedniego środowiska wokół przemysłu 4.0. W tym celu 

Zleceniodawca koordynuje i standaryzuje cyfrowe ośrodki innowacji (ang. Digital Innovation Hubs – DIH). Huby mają 

działać w oparciu o odpowiednią infrastrukturę technologiczną (centra kompetencji) i zapewniać dostęp do 

najnowszej wiedzy i technologii tak, aby wspierać przedsiębiorców w działaniach pilotażowych, testach  

i eksperymentach danej technologii. Celem jest zwiększenie produktywności oraz zmiana modeli biznesowych. 

 

Inicjatywa udziela także wsparcia eksperckiego w zakresie transformacji cyfrowej oraz podnosi kompetencje kadry 

polskich przedsiębiorstw, organizuje szkolenia oraz promuje nowatorskie rozwiązania z obszarów, m.in.: inteligentnej 

analizy danych, automatyzacji, komunikacji ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów oraz cyberbezpieczeństwa.   

Zleceniodawca pomaga polskim przedsiębiorcom w procesie modernizacji i transformacji cyfrowej biznesu, tak 

aby prowadzone przez nich firmy były jak najbardziej konkurencyjne na rynku globalnym.   

 

Więcej o zadaniach Zleceniodawcy można przeczytać na https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/co-robimy/  

 
 

2. Grupa docelowa  

 
Zleceniodawca kieruje swoje projekty do przedsiębiorstw produkcyjnych (B2B). Chce docierać z przekazem 

informacyjno-reklamowym do osób na stanowiskach decyzyjnych, dyrektorów zakładów/fabryk, CEO, a także osób 

odpowiedzialnych za technologie, inżynierów itp.  

 

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/co-robimy/
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3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

a) Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na opracowanie składu i oprawy graficznej pięciu raportów 

dostarczonych przez Zleceniodawcę: 

1. Poradnik dot. innowacyjnych ulg i zwolnień podatkowych – ok. 61 str. 

2. Stan gospodarki po pandemii – ok. 85 str. 

3. Raport Transformacja sektora węglowego – ok. 120 str. 

4. Międzynarodowy i krajowy przegląd metodyk foresightu technologicznego realizowanego przez 

przedsiębiorstwa - ok. 40 str. 

5. Poradnik dotyczący wykorzystania foresightu technologicznego przez przedsiębiorstwa – ok. 40 str. 

b) Zleceniodawca zakłada, iż zamówienie składać się będzie z:  

a. Przygotowania projektu okładki tytułowej.  

b. Redakcji technicznej, składu i korekty językowej raportu.  

c. Adaptacji niezbędnych grafik (w tym wykresów oraz infografik) w liczbie co najmniej 30 na jeden 

raport.  

d. Dostarczeniu produktu końcowego w wersji publishing (PDF), będąca plikami produkcyjnymi, 

gotowymi do druku.  

e. Dostarczeniu produktu końcowego w wersji webowej (www) 

c) Zleceniobiorca wykona zlecenie utrzymując wizualnie skład i oprawę graficzną raportów zgodnie z 

identyfikacją wizualną Zleceniodawcy.  

d) Zleceniodawca dostarczy Zleceniobiorcy pełnowartościowy materiał, do realizacji usługi.  

e) Zleceniodawca w ramach realizacji zlecenia ma prawo do naniesienia poprawek w terminie 2 dni od dnia 

dostarczenia plików końcowych.  

f) Zleceniodawca przewiduję zakończenie realizacji zlecenia do 27 grudnia 2022 roku.  

 

4. Kryteria oceny ofert  
 

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto za realizację całości zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
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5. Termin i sposób składania ofert 

a) Wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1) należy przesłać e-mailem na adres:  zamowienia@fppp.gov.pl 

w terminie do dnia 17.12.2022 roku do godz. 15:00.  

b) Zleceniodawca wybierze ofertę z łączną ceną oferty brutto podaną w formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do zaproszenia.  

c) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem do realizacji 

przedmiotu zlecenia.  

d) W wypadku pytań, prosimy o ich przekazanie e-mailem na adres: zamowienia@fppp.gov.pl   

e) Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.  

f) Niniejsze postępowanie, na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych, jest prowadzone bez zastosowania przepisów tej ustawy.  

a) Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty na 

elektroniczną skrzynkę pocztową zamawiającego. 

b) Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

c) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

 

6. Załączniki 

Załącznik 1 – Formularz Oferty 

 


