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ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA KOMUNIKACJI WIZUALNEJ
PROJEKTU.

TalFit sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Stworzenie internetowych narzędzi
wspierania zarządzania zasobami ludzkimi w postaci badania dopasowania rekrutowanych
kandydatów do organizacji i badania zaangażowania zespołu”, który obiega się o
współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.1 Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym
przygotowania komunikacji wizualnej strony internetowej i innych elementów graficznych e‐
usług przygotowywanych przez spółkę TalFit. Planowany termin przygotowania komunikacji
wizualnej:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Prezentacja linii projektowych
Logotyp
Layout graficzny strony internetowej
Layout graficzny raportu dla klienta
Layout graficzny folderu promocyjnego
Layaout wizytówek i papieru firmowe

– 24.01.2012
– 01.02.2012
– 15.02.2012
– 29.02.2012
– 29.02.2012
‐ 29.02.2012

Informacje o zamawiającym
Talfit Sp. z o.o. została powołana do realizacji projektu biznesowego, tj. „Stworzenie
internetowych narzędzi wspierania zarządzania zasobami ludzkimi w postaci badania
dopasowania rekrutowanych kandydatów do organizacji i badania zaangażowania zespołu.”
Wiodącym profilem działalności spółki jest działalność portali internetowych. Spółka będzie
funkcjonowała w sektorze wspierania zarządzania zasobami ludzkimi, poprzez udostępnienie
za pośrednictwem strony internetowej narzędzi pozwalających na tworzenie rankingu
kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji pod względem dopasowania ich do firmy,
a także usługi badania zaangażowania w zespole. Usługi te będą kierowane do szerokiego
grona odbiorców obejmującego głównie: małe i średnie przedsiębiorstwa, oraz firmy
wspierające rekrutacje (head‐hunterzy), które prowadzą projekty rekrutacyjne.
W ramach tych innowacyjnych e‐usług użytkownik ma dostęp online do automatycznie
odświeżanego rankingu i szczegółowych raportów o kandydatach oraz o zespole.
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Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie komunikacji wizualnej strony internetowej i
innych elementów graficznych e‐usług przygotowywanych przez spółkę TalFit w zakresie:
•
•
•
•
•

Logotyp
Layout graficzny strony internetowej
Layout graficzny raportu dla klienta
Layout graficzny folderu promocyjnego
Layout wizytówek i papieru firmowego

Szczegółowa specyfikacja i wymagania zostaną przekazane firmie, która zostanie wybrana do
wykonania projektu w formie szczegółowego briefu.
Kryteria wyboru
Wybór Wykonawcy komunikacji wizualnej strony internetowej i innych elementów
graficznych projektu dla TalFit sp. z o.o. nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
L.P.

Kryterium

Maksymalna
ilość punktów

1

Cena

50

2

Termin realizacji

30

3

Doświadczenie w przygotowywaniu identyfikacji wizualnej i grafik
stron internetowych / portfolio

RAZEM

20
100

Informacje ogólne

Oferty należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres kontakt@talfit.pl lub faxem 22 349 27
30 lub do dnia 10 stycznia 2012 roku włącznie. Oferta powinna zawierać:
• Prezentację z portfolio firmy,
• całkowitą cenę za wykonania projektu i ceny poszczególnych elementów komunikacji
wizualnej,
• zgodę na publikację wyników konkursu w Internecie oraz w dokumentach
informacyjnych.
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Przedstawiona oferta powinna być przygotowana na papierze firmowym, posiadać datę
sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Rozstrzygnięcie konkursu na przygotowanie komunikacji wizualnej nastąpi do dnia 12
stycznia 2012 roku. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani o wyniku konkursu drogą
mailową. Zastrzegamy, iż rozpatrywane będą wyłącznie kompletne oferty.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone
kryteria. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o
miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin złożenia oferty.

Z poważaniem
Adam Żegota
Prezes Zarządu
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