Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAM-1/08/2018
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Tytuł zamówienia:
Wybór Wykonawcy na stanowisko grafika (1 osoba - umowa o dzieło) przy projekcie pn.
“My Social Seller (MSS)” realizowanego w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW „Rozwój
startupów w Polsce Wschodniej".
II. Informacje na temat działalności Spółki:
Spółka AI FORCE 1 tworzy system pn. My Social Seller (MSS), którego celem jest
umożliwienie sprzedawcom (firmom/osobom) udostępnienie swojej oferty, pozyskiwanie
klientów i sprzedaż produktów, usług na portalu społecznościowym typu Facebook za
pośrednictwem Chatbota (wirtualnego doradcy).
III. Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań:
Realizacja zleconych prac graficznych, obróbek, edycji projektów graficznych przez
pracownika na stanowisku Grafika zmierzających do osiągnięcia założonych celów
w projekcie „My Social Seller”.
IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Do zadań Wykonawcy należeć będzie:
Zadanie 1. Przygotowanie grafik reklamowych:
a) tematyka: Chatbot MSS, sztuczna inteligencja, itp.;
b) liczba grafik: 18;
c) format grafik: jpg. lub podobne;
d) materiały tekstowe zostaną dostarczone przez Zamawiającego lub ustalone po

konsultacji z Zamawiającym;
e) cel projektu graficznego: promocja produktu My Social Seller (MSS). Grafiki
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reklamowe zostaną wykorzystane na stronie internetowej projektu, stronie
firmowej i portalach społecznościowych oraz innych materiałach promocyjnych;
f) materiały graficzne zostaną dostarczone Zamawiającemu na wskazany adres e- mail.

Termin realizacji Zadania 1: od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

Zadanie 2. Przygotowanie mock widoków aplikacji dla podstron www:
a) tematyka: Chatbot MSS, sztuczna inteligencja, itp.;
b) liczba grafik: 12;
c) format grafik: jpg. lub podobne;
d) materiały tekstowe zostaną dostarczone przez Zamawiającego lub ustalone po

konsultacji z Zamawiającym;
e) cel projektu graficznego: zostaną one zastosowane w aplikacji My Social Seller;
f)

materiały graficzne zostaną dostarczone Zamawiającemu na wskazany adres e-mail;

Termin realizacji Zadania 2: od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

Zadanie 3. - Realizacja/edycja gotowych projektów graficznych ,w tym:
a) obróbka, edycja grafik reklamowych;
b) obróbka grafik postaci Chatbota;
c) obróbka graficzna postów reklamowych;
d) liczba

obróbek/edycji projektów uzależniona będzie od potrzeb i sugestii

Zamawiającego (max. 3 w miesiącu);
e) materiały edytowanych projektów graficznych zostaną dostarczone Zamawianemu na

wskazany adres e-mail.
Termin realizacji Zadania 3: od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r..
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V. Uwagi końcowe:
1.Wykonawca musi pozostawać w ciągłym kontakcie z Zamawiającym i zdawać relacje
z postępu prac. Każde niejasności muszą zostać przedyskutowane i wyjaśnione tak, aby
Wykonawca dokładnie znał oczekiwania Zamawiającego.
2. W ramach realizacji Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Należytego wykonania obowiązków pracownika na stanowisku Grafika;
b) Należytego przygotowywania projektów graficznych/ reklamowych, mock widoków

oraz obróbek, edycji projektów graficznych zgodnie z uwagami naniesionymi podczas
konsultacji z Zamawiającym;
c) Weryfikacji projektu graficznego przed wydrukiem lub też umieszczeniem projektów

na stronach www lub innych portalach;
d) W przypadku znalezienia błędów, Wykonawca naniesie stosowne poprawki;
e) Parametry

prac graficznych mogą być zmienione wyłącznie po ustaleniu

z Zamawiającym.
3. Wykonawca po zakończeniu prac z konkretnego zadania przedstawi Zamawiającemu
przygotowany materiał celem akceptacji lub przedstawienia uwag do wykonanej części.
Zamawiający w terminie 2 dni kalendarzowych zaakceptuje otrzymany materiał lub
przedstawi do niego uwagi. Wykonawca w terminie kolejnych 2 dni kalendarzowych naniesie
wskazane poprawki i ponownie przedstawi przedmiot zamówienia do akceptacji/
przedstawienia uwag. W przypadku dalszych uwag Wykonawca w terminie 2 dni
kalendarzowych naniesie wskazane poprawki.
4. Wykonawca na spotkaniach z Zamawiającym będzie dostarczał raporty z wykonania
poszczególnych prac w ramach danego Zadania. Po akceptacji wykonanego zadania
Zamawiający przygotuje miesięczny protokół zdawczo – odbiorczy (cząstkowy) pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym dotyczący wykonania poszczególnych prac w ramach danego
zadania.
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5.Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie, że wszelkie materiały wykonane w ramach
niniejszego zamówienia stanowią jego wyłączną własność, są rezultatem jego twórczości i nie
są obciążone prawami osób trzecich oraz że praw takich nie naruszają. Wykonawca przeniesie
na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do
nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania oraz rozporządzania materiałem
w całości i w fragmentach w kraju i za granicą oraz udzieli Zamawiającemu wyłącznego
prawa zezwalania na wykonanie autorskich praw zależnych w zakresie zgodnym z treścią
umowy.
6.Wykupienie autorskich praw majątkowych lub licencji dla wszelkich materiałów
graficznych, marketingowych i multimedialnych leży w geście Wykonawcy.
7. Wszystkie dodatkowe koszty nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, a które są
niezbędne do realizacji lub te, które wynikną w trakcie realizacji działania np. transportu,
opłat z tytułów praw autorskich, honoraria itp., pokrywa Wykonawca.
8. Okres zatrudnienia Wykonawcy na stanowisku Grafika przewidziany jest od 01.10.2018 r.
do 30.09.2019 r. Zamawiający zastrzega sobie odbycie spotkań projektowych w siedzibie
firmy.
9. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi miesięcznie na podstawie
przekazania raportów i protokołów wykonanych prac - wskazujących prawidłowe wykonanie
zadań. Podstawą do wystawienia rachunku za wykonanie w/w zadań będzie podpisany przez
Zamawiającego cząstkowy protokół odbioru zleconych prac.
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