Zapytanie ofertowe nr 8 – ilustracje oraz
skład Podręcznika technika AGD
Data publikacji: 05.05.2021 r.
W związku z partnerstwem APPLiA Polska (dalej „Zamawiający”) w projekcie pt. „Program
doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD” finansowanego w ramach Mechanizmu
Finansowego EOG na lata 2014-2021, APPLiA Polska przygotowuje pakiet materiałów metodycznych
doskonalenia uczniów i nowo zatrudnianych pracowników punktów napraw AGD. W ramach projektu
przygotowano Podręcznik technika AGD oraz ćwiczenia.
Przedmiot zamówienia i dzieło polegające na przygotowaniu ilustracji graficznych do „Podręcznik
technika AGD” oraz składzie graficznym publikacji „Podręcznik technika AGD”.
Podręcznik składa się z 7 rozdziałów. Szacunkowa ilość stron to 350-400 str. w formacie B5. Spis treści
w załączniku.
Szczegółowy przedmiot zamówienia.
Cześć 1 – grafiki 2D:
•
•

przygotowanie 50 grafik statycznych 2D do wykorzystania w publikacji „Podręcznik technika
AGD”
przygotowanie 20 animacji z wykonanych 50 grafik 2D do wykorzystania w kursie e-learning

Część 2 – zdjęcia:
•

przygotowanie do 40 zdjęć do podręcznika, w tym obrobienie 20 dostarczonych zdjęć oraz
wyszukanie 20 zdjęć stokowych

Cześć 3 – grafiki 3D:
•
•

przygotowanie 15 grafik statycznych 3D do wykorzystania w publikacji „Podręcznik technika
AGD”
przygotowanie 5 animacji z wykonanych 15 grafik do wykorzystania w kursie e-learning

Cześć 4 – skład podręcznika (spis treści podręcznika w załączniku):
•
•
•
•
•
•

projekt i skład strony tytułowej
pracowanie graficzno-typograficzne (projekt layoutu)
skład i łamanie środka
redakcja techniczna
przygotowanie plików do druku
przygotowanie wersji elektronicznej (pdf)

Grafiki będą dotyczyły zobrazowania budowy i funkcjonowania urządzeń AGD oraz zagadnień
„Podręcznik technika AGD , autorzy podręcznika będą przygotowywali założenia dla każdej grafiki.

Czas realizacji zamówienia: zgodnie ze zleceniami składanymi przez autorów podręcznika, do 14 dni
roboczych na każde zlecenie z uwzględnieniem konsultacji z autorem.
Ostateczny termin dostarczenia dzieła to 15 sierpnia 2021 r.
Oferujemy współpracę w formie umowy o dzieło.
Prosimy o przesłanie oferty z ceną dzieła brutto, osobno dla każdej z czterech części dzieła oraz ceną
jednostkową brutto za pojedynczą grafikę 2D, 3D oraz animację 2D oraz 3D.
Oferta powinna zawierać 3 propozycje okładki podręcznika oraz projekt grafiki 2D oraz animacji 3D
zaprezentowany na tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=o6LgHtZnAZs
Oferty należy przesyłać do 15 maja 2021 na adres emial: radoslaw.maj@applia.pl.
Oferta może dotyczyć tylko jednej lub kilku wybranych części zamówienia. Zamawiający dopuszcza
realizację zamówienia tylko w zakresie jednej części dzieła.
Osoba do kontaktu: Radosław Maj, Project Manager w APPLiA Polska, tel. 22 668 84 95.
Oferta jest kierowana do osób fizycznych (umowa zlecenie lub samozatrudnienie).
O wyborze oferty decyduje cena oraz ocena jakościowa na podstawie przekazanych
przykładowych grafik 2D oraz 3D.
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Wstęp. Branża AGD
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5.6. Urządzenia do gotowania elektryczne
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