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ZAMAWIAJĄCY:  

CLIMATIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowa.   

Adres siedziby: Reguły, ul. Żytnia 6, 05-816 Michałowice  NIP 5222656057. 

REGON 015224140  

 

PROJEKT:  

Projekt będący przedmiotem wniosku o dofinansowanie Projektu nr POIR.01.01.0100-1188/18  

pt.: „Opracowanie hybrydowego systemu elewacji wentylowanych z przetwornikiem energii”.  

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług związanych z promocją wyników projektu zgodnie z 

poniższym opisem:  

 

Usługa 1 – modernizacja strony internetowej spółki, pod kątem rozpowszechnienia i promocji wyników 

projektu pt.: „Opracowanie hybrydowego systemu elewacji wentylowanych z przetwornikiem energii"  

 

1. zakup usługi obejmującej zaprojektowanie, przygotowanie i kompleksową przebudowę strony internetowej 

związaną z kierunkiem rozwoju firmy w oparciu o wprowadzaną nową ofertę produktową (innowację 

opracowaną w ramach ww., dofinansowanego projektu), przygotowanie oraz prowadzenie kampanii 

pozycjonowania strony www pod kątem dotarcia do nowych grup docelowych, w ramach promocji projektu 

nr: POIR.01.01.01-00-1188/18 pt.: „Opracowanie hybrydowego systemu elewacji wentylowanych z 

przetwornikiem energii". 

 

A. Usługa powinna uwzględniać: 

➢ Przejście z dotychczasowego systemu zarządzania treścią na Joomla, 

➢ Przygotowanie dwóch propozycji projektów graficznych strony, z których Zamawiający wybierze jeden 

i na jego podstawie, w wyniku konsultacji z Zamawiającym powstanie finalna wersja graficzna strony, 

➢ Rozszerzenie portfolio oferowanych produktów, 

➢ Dostosowanie witryny do najnowszych standardów, dbając o nowoczesny design, 

➢ Optymalizacja witryny pod kątem funkcjonalności, 

➢ Dostosowanie strony do specyfiki klienta docelowego oraz charakteru firmy, 

➢ Dostosowanie witryny do urządzeń mobilnych, 

➢ Optymalizacja strony pod kątem pozycjonowania w wynikach wyszukiwania, 

➢ Integracja witryny z mediami społecznościowymi, 

➢ Ulepszenie, odświeżenie i unowocześnienie warstwy graficznej, 

➢ Poprawę intuicyjności użytkowania witryny, 

➢ Opracowanie treści pod kątem merytorycznym,  

➢ Stronę także w angielskiej wersji językowej. 

Termin realizacji: do 31.01.2023 r. 

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 

72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW 

72416000-9 Dostawcy usług aplikacyjnych 
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Usługa 2 – katalogi i materiały promocyjne 

 

1. Zakup usługi obejmującej zaprojektowanie i wyprodukowanie wraz z usługą introligatorską katalogów 

informacyjnych do promocji na targach i konferencjach, dotyczących systemu budownictwa modułowego 

Climatic, z ujęciem prezentacji i promocji projektu nr: POIR.01.01.01-00-1188/18 pt.: „Opracowanie 

hybrydowego systemu elewacji wentylowanych z przetwornikiem energii" z przeznaczeniem do promocji 

projektu na targach i konferencjach. 

 

A. Usługa powinna uwzględniać: 

➢ Przygotowanie dwóch wstępnych projektów graficznych okładki – do akceptacji Zamawiającego, 

➢ Przygotowanie dwóch wstępnych projektów graficznych katalogów informacyjnych wraz ze zdjęciami, 

tekstami i pozostałymi elementami graficznymi (min. 12 stron A4), 

➢ Opracowanie (na podstawie wybranego projektu) kompletnej broszury przedstawiającej oferowany 

system budownictwa modułowego z hybrydowym systemem elewacji wentylowanych z 

przetwornikiem energii, 

➢ Wydruk 500 egzemplarzy katalogu,  

➢ Usługę introligatorską z uszlachetnianiem wydruku,  

➢ Katalogi także w angielskiej wersji językowej, 

➢ Katalogi muszą być przekazane także w wersji elektronicznej w dwóch wersjach (w wysokiej 

rozdzielczości oraz skompresowane do rozmiaru umożliwiającego przesyłanie drogą mailową) 

 

2. Zakup usługi obejmującej wizualne odświeżenie i aktualizację katalogów Zamawiającego (3 katalogi po ok. 8 

stron każdy) do promocji na targach i konferencjach  i ich wyprodukowanie wraz z usługą introligatorską, 

prezentujące praktyczne zastosowanie opracowanego systemu w ramach projektu nr: POIR.01.01.01-00-

1188/18 pt.: „Opracowanie hybrydowego systemu elewacji wentylowanych z przetwornikiem energii".  

 

A. Usługa powinna uwzględniać: 

➢ Odświeżenie i aktualizację katalogów Zamawiającego (3 katalogi po ok. 8 stron każdy), propozycje 

nowej szaty graficznej, układu grafik czy stylu katalogu, 

➢ Wydruk 500 egzemplarzy każdego z 3 katalogów,  

➢ Usługę introligatorską z uszlachetnianiem wydruku,  

➢ Katalogi także w angielskiej wersji językowej, 

➢ Katalogi muszą być przekazane także w wersji elektronicznej w dwóch wersjach (w wysokiej 

rozdzielczości oraz skompresowane do rozmiaru umożliwiającego przesyłanie drogą mailową) 

 

Termin realizacji: do 31.01.2023 r. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 

79800000-2 Usługi drukowania i powiązane 
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WYKONAWCA:  

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

Osoba do kontaktu, telefon: 

………………………………………………………….. 

 

 

 

W odpowiedzi na przedstawione zapytanie nr 1/2023, zgodnie z powyższą specyfikacją wyceniamy 

wykonanie zamówienia za całkowitą cenę netto/brutto:  

• usługa 1 …………………………………………PLN netto/ ………………….   PLN brutto 

• usługa 2 …………………………………………PLN netto/ ………………….   PLN brutto 

 

Termin realizacji usługi: do 31.01.2023 r. 

Termin ważności oferty: …………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

Data i podpis Wykonawcy 

 


