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Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów promujących ekonomię
społeczną na Mazowszu w postaci kolorowanki dziecięcej z wykorzystaniem postaci Marka
Żarówki
1) Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum
Polityki Społecznej w Warszawie przy ul.Nowogrodzkiej 62a kolorowanki na podkładce/stojaku (typu
piramida) z postacią Marka Żarówki. Łączna ilość 500 malowanek.
2)Termin zamówienia:
Termin realizacji zamówienia wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego musi nastąpić nie
później niż do dnia 31 października 2020 r. w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00-15.00.
3)Zakres zamówienia:
Kolorowanki zostaną przygotowane z wykorzystaniem poniższych zdjęć i zaprojektowaniem kolejnych
w ten sposób, aby rysunki na poszczególnych stronach były różne, powtarzać się mogą seriami po 10
kartek. Zdjęcie poglądowe postaci poniżej:

Marek Żarówka

Rodzina Marka Żarówki

Województwo Mazowieckie

Głównym bohaterem historii ma być Marek Żarówka a miejscem jego przygód województwo
Mazowieckie. Marek Żarówka może odwiedzać różne miejsca na Mazowszu np.: Spółdzielnie
Socjalną, Centrum Integracji Społecznej, Warsztat Terapii Zajęciowej i inne.
Przygody Marka Żarówki powinny opierać się na idei ekonomii społecznej, tj. zaznaczeniu roli osób
wykluczonych

lub

zagrożonych

wykluczeniem

społecznym:

bezrobotnych,

bezdomnych,

uzależnionych, osób niepełnosprawnych a więc wszystkich tych – którzy z jakichś powodów nie
odnajdują się na rynku pracy. Oni wszyscy mogą zostać zatrudnieni w podmiotach ekonomii
społecznej.
Należy jednak pamiętać, że jest to malowanka przeznaczona dla dzieci a nie ulotka informacyjna.
Na dole każdej kartki (na pasku 1-3 cm) ma zostać umieszczony napis:
„W Ekonomii Społecznej liczą się ludzie”.
Kartki mają być klejone lub perforowane, co umożliwi łatwe ich odrywanie.
Specyfikacja techniczna:
Kolorowanki:
Format – A4 – 100 kartek
Gramatura papieru kolorowanki: 90gr/m
Kolor papieru: biały
Okładka: karton oprawkowy 170gr/m. Papier z nadrukiem Marka Żarówki
Podkładka/stojak typu piramida:
Podkładka/stojak ma zostać wykonana z tektury introligatorskiej (2mm) umożliwiającej stabilne
utrzymanie kolorowanki i łatwe odrywanie kartek.
Zdjęcie poglądowe podkładki/stojaka poniżej:

Na płaskiej powierzchni, tj. części przylegającej do powierzchni biurka dowolną metodą trwałą mają
zostać umieszczone informacje o Zamawiającym, tj:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa
tel.: 22 622 33 06, 22 622 44 32, 22 622 45 32, 22 622 48 32
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fax. 22 622 47 32
e-mail: mcps@mcps.com.pl
strona internetowa: http://mcps.com.pl

Oraz postać Marka Żarówki
Wykonawca przed ostatecznym zrealizowaniem zamówienia przedłoży prototyp do oceny oferty.

Sprawę prowadzi:
Elwira Ociepka-Owczarek - inspektor
Wydział Ekonomii Społecznej
e-mail: elwira.owczarek@mcps.com.pl
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