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Sumarizace otázek a odpovědí k veřejné zakázce „Propagační materiály a předměty – grafické
návrhy a tisk v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Kopřivnici“

2.5.2011
Dotaz:
1) bod 1.1. - tužky s potiskem........ jaká tužka to bude, zda dřevěná nebo mikrotužka a kolik
barev bude mít potisk (popřípadě jakou barvu tužky preferujete)?
- propiska s potiskem..... o jaký druh (umělá hmota, kovová propiska), popřípadě
barva propisky a barva potisku. Prosím o upřesnění alespoň kolik barev bude mít potisk?
- blok A5, zda bude potisk pouze na úvodní (tvrdé) straně, nebo bude barevný potisk
i uvnitř bloku na každé straně?
2) bod 1.2.a - mapy..... o jakou mapu se jedná (pravděpodobně o mapu města Kopřivnice)? za
tuto mapu vlastníte, nebo v ceně graf. návrhu bude počítáno i propůjčení mapového podkladu?
3) bod 1.3. - grafický návrh katalogu.. prosím o upřesnění formátu, počet stran katalogu a
přibližně co bude katalog obsahovat (myšleno jestli budou strany více obsazené textem nebo
fotografií, grafem atd.)?
Odpověď:
1) upřednostňujeme dřevěnou tužku
Tužky i propisky s jednobarevným potiskem – černým
Blok – nejlépe řádkovaný s barevnými logy na každém listu
2) předpokládáme mapu Kopřivnice a nejbližšího okolí s odkazy na vzdálenější místa (která
v mapě nebudou), mapový podklad v Corelu vlastníme.
3) katalog - formát A5, 35 stran + obálka (titulní a zadní strana) v katalogu budou textové
informace o poskytovatelích sociálních služeb doplněny 1 – 2 fotografiemi, fotografie počítáme
na cca 30 stránkách
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor sociální věcí a zdravotnictví
29.4.2001
Dotaz:
Bod 1 a/ Potisk tužek + propisek: jaká bude barevnost?
Bod 1 b/ - jaké podklady od Vás obdržíme a kolik fotek bude na A4?
Bod 2 a/ - mapy – jaké podklady obdržíme a kolik obrázků bude na obou stranách?
Bod 2c/ - informační letáky – jaké podklady obdržíme a kolik fotek bude na A4?
Bod 3/ - grafický návrh katalogu – prosím o upřesnění formátu, počtu stran, jaké podklady
obdržíme a kolik fotek bude na každé straně cca?

Odpověď:
Bod 1 a/ Potisk tužek + propisek: jednobarevný potisky - černý
Bod 1 b/ - poskytneme loga, texty ve wordu na každou stránku cca (informace o sociálních
službách), na každé A4 budou max 2 fotografie
Bod 2 a/ - mapy – poskytneme loga, texty ve wordu (informace o sociálních službách, názvy a
adresy poskytovatelů), jedna ilustrační fotografi,která bude vpředu na složené mapě,
Bod 2c/ - informační letáky – poskytneme loga, texty ve wordu (informace o sociálních
službách), max jedna ilustační fotogafie
Bod 3/ - grafický návrh katalogu – formát A5, 35 stran + obálka (titulní a zadní strana), texty ve
wordu (informace o sociálních službách), cca 2 fotografie na cca 30 stránkách

28.4.2001
Dotaz:
Dobrý den, mám dotazy k Zadávacímu řízení :
a) bod 1.2. a) Mapy - jaký bude konečný formát mapy ?
b) 150 ks zázn.archů - nevíme, jak by to mělo vypadat ? - propisy ?
- nebo normální archy sešity do V1 ?
Odpověď:
a) konečný formát mapy: A6
b) záznamové archy obyčejný papír (bez propisu) - sešití V1 jako sešit

Zpracovala: Bc. Blanka Mikundová
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