Euroregion Pomezi Čech, Moraly a KIadska - Euroregion Glacensis
oraz
Stowarryszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
Zaprzsza

do zloženia projektu graficznego na kodyíikacjp logo Euroregionu
Glacensis

ffi

1.

Infořmacje na temat podmiotu zamawiaj{cego

Nazwa

Zarnawiaj4cego:

Eurolegion Pomezí Čech, Morar,y a Kladska - Euroregion
clacensis
Regon
64224679
Adres do
Panská 1492, 516 01 Rycbnov nad Kněžnou, Czechy
osoba repr€Zenauj4ca Zamawiajacego: Mirosiav Wágner, pr€Zesa stowaízyszenia

Zamawiaj4cego:
kontakfu:

osoba do

kofitaktu:

JaŤoslav Štefek.sekretarz

mail: iaroslav.stefekíileuro- glacensis.cz
tel. kom. +420 604 606 666
+420 494 53I 054
info@euro-glacensis,cz

Telefon:
E-mail:

Euroregion Glacensis to ponadnarodowe dobrowolne stowažyszenie branžowe czeskich regionów.
tzw, krajów, miast i grrrin z terenu powiatów| Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Klálové,
Trutnov, Jičín,Chrudim. SvitarT, Ústí nad Orlicí, Pardubice, Jeseník i Šumperkpo stronie czeskiej,
oTM stowažyszenie miast gnin powiatów: klodzkiego, zqbkowickiego, walbrzyskiego.
strzelinskiego oraz dzieržoniowskiego po stronie polskiej, Jego glówaym zadaniem jest wspieranie
polsko-czeskiej wspólpracy tansgranicznej oraz rozwoju obszarów pogranicza, powi4zanych šcišle
uwarunlowaniami geografi czn}mi i hi§toryczno-politycznyrni.

i

Euroregion za}ožono na mocy podpisanej rrmo$Y o utworzeniu czesko-polskiego Euroregionu
Glacensis 5.12,i996 r. w Hradcu Králové. Siedziba stowaúyszenia miešci sig w Rychnovie nad
Kněžnou, gdzie funkcjonuje takže seketaliat czeskiej czgšci euroregionu, Siedzib4 polskiego
stowaúyszenia, a tym sam}m równiež sekretariatu polskiej czQšci Euroregionu Glacensis, jest
Klodzko,

Nazlva Euroregionu Glacen§is jest pochodn4 šredniowiecznej lacií§kiej naalT Ziemi Klodzkiej
- Glacensis, Niemal na calym terenie euroregionu znajduj4 sig obszary o ciekawych walorach
przyrodniczych i kajobrazo*}ch. które przyczyniaj4 siq do rozrloju turys§ki.

Glównym celem stowarzyszeň jest rozwój tspólpracy obu cz§šci eulolegionu na podstawie
Euíopejskiej Karty Regionów Transgíanicznych, a takže koord},nacja - \1,formie zaleceň i propozycji
- rozu,oju gospodarczego, spoleczlego i kulturalnego danego obszaru oraz dbanie o ich wzajemnošó

w stosunl(u do proglamów, któíe s4 przygoto§Jwane i realizowane przez odpowiednie organy regionrr
przyglanicznego 1Ý Polsce i Czechach.
Euroregion to ponadnalodo*1 typ Z\ai€kó*, lub sto*.arzyszeň gmin i miast. celem euťoregionu
migdzynarodowego stowarzyszonia miast i gmin - jest przede wszystkim wspielanie i Ťeallzacja
projektów odz*,ierciedlaj4cych wszystkie formy wspólpracy pomiQdzy stíonami. Podstau,ow4
motywacj4 zrzeszonych miast i gmin, które s4 w nim repTezentowane przez lokalnych przedstawicieli
administracji publicznej, jest usuwanie róžnic pomiQdzy regionami po obu stonach glanicy,
prowadzqce do stopniowego wyrównywania rozwoju gospodalczego i spolecmego.

-

Wspófuraca przekraczaj4ca granice pomaga w lagodzeniu mankamentów zwi€anych z i§tnieniem
granicy. Niweluje niedogodnošci zwiqzane z peryferyjnym položeniem w ramach kraju i poprawia
warunl<i žycia mieszkaj4cej tu iudnošci. Ma obejmo$"é wszystkie sfery kulturalne, spoleczne,
gospodarcze i infrastŤukfuTalne žycia mieszkaícó\^,.
Euroregion Glacen§is jest na.jwiQkszym polsko-czeskim euloregionem, majqcym najdlužsz4 wspóln4
ganica.

witcej informacji možna znaležó ía §tronach int€rnetowych Euroregionu Glacensis:
httDi//ww .euro-glacen§i§.cz oraz @_94:g!E§@i§4&p!

2.

Za§ady konkursu
Z okazji 20. rocznicy istnienia erríorcgionu jego pťzedstawiciele postanowili o innowacji logo
euroregionu w drodze publicznego otwartego zaproszenia/konkursu na projekt graficzny, Celem
2

Zamawiajqccgo nie jest opracowanie calkien nowego logo. poniewaz istniej4ce logo stanowi element
dlugiej historii euroregionu, lecz dokonanie kodyíikacji/innowacji ]ogo na przyszl,v okes rv m.všl
u,spólczesnych trendów.

Zamawiaj4cy wymaga, aby oferenci zložyli opracowany projekt graficzny zmienionego 1ogo
f urnregionu Ulacen.ls \\ ndsl§pujqcej Iormie:
- projekt graficzny oferent zložy w fonnie papierowej, wydrukowany na fomacie A4
- na formacie A4 zostanie umieszczone 1ogo, przedstawione zalówno w waliancie kolorow},rrr,
jak i monochromatyczn}rm (umie§zczone pod sob4 - patíz ýrzóí - zalqcznik niniejszego
zaproszenia - obecne logo stowarzyszenia), oraz kótka charakterystyka/slo$,ny opis, co noÝ},
prcjekt w}Ťaza

-

na 2. stronie zložonego projektu naležy umiešcié dane identldkaclne oferenta imi§,

-

Zamawiajlcy wymaga, aby zachowany zostal werynttrzny emblemat logo, przy czym

-

nazwisko/nazwa firmy, adres do kontaktu, nr tel., adres e-mail

možna go tylko w wyj4tkowej §ytuacji graficznie zmienió, np. zlagodzenie kťZ}-wej itp.
Zamawiaj4cy tl,maga zacho\rania kolowego k§ztaltu logo
logo musi zawieraó nazrvQ stou,arzyszenia pisan4 dužymi literami: EURoREGIoN

GLACENSIS

Zamawiajacy lrTmaga opracorvania wariantu kolorowego i monochromatycznego, gdyž
w řamach swojej dzialalnošci sto§uje on oba formaťy
1ogo musi uwzglqdniaó rl,yn'agania Zamau,iaj4cego zapisane w niniejszyn zaproszeniu
každy oferent može Zložyó tylko jeden projekt graficzny.

Istniejlce logo Euroregionu Glacensis w kízyíTchmožná pobraó z httD://Ýww.euroglacensi§.czlloqo.html,

3. Termin i miejsce zloženia projektu gřaíicznego
Projekt graficzny oferen1 dostarczy íajpóžniej do 30.9.2016 r. do godz. 10.00.
Projekt graficzny oferent powinien dostarczyó do seketariatu Euroregionu Pomezi Čech. Moraq a
Kladska - Euroregion Glacensis lub biwa Stowaíz]/szenia Gmin Pol§kich Eulolegionu Glacensi§ na
nastQpuj4ce adresy:
y' Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska Euroregioo Glacensis, Panská 1492, 516 01
Ryclrnov nad Kněžnou, Republika czeska.

,/

W

Stowarzyszenie Gmirr Polskich Euroregionu Galcensis,
Klodzko. Polska.

ul. Lukasiewicza 4a]2,

5'1-30O

przlpadku przeslania poczt4 decyduj4ca jest data dorQczenia. Mož]il\,e jest takže osobiste

dostalczenie ofeft.
Projekt graficzny naležy zložyó w prau,idlou,o ZamknjQtej kopercie oznaczonej napiserrr: ,,Grafický
náyrL loga Euroregionu Glacensiš'' - NEoTEviRA.T lub,.Projekt graficzny logo Euroregionu

Glacensis" - NIE

OTWlERAÓ.

,l. Ocena zložonych projektów gřaficznych
Zložone projekty gnficzne bQdzie ocenjala kon]isja, W pierwszym etapie ocenie bgdzie poddane
spelnienie warunlów Zamawiajqcego wskaza.rrych w niniejszym zaprosženiu, nastQpnie bQdzie
oceniana zaprojektowana irnowacyjna szata grafi czna logo,
wyloniony projekt zostanie nagrodzony kwot4 w wysoko§ci 800 euro. Zamawiaj{cy

zal,ÝŤZe

ofelentem: któIego projekt zostaoie uyloniony jako Zwyci§ski, umowQ o przeniesieniu wszystkich
plaw autorskich na stowa.Zyszenie Euroregionu Glacensis, E]ementem realizacji umouy bqdzie
przekazanie logo
wariancie monochTomatyczn}Ťn
kolorow},rn
wersji elektronicznej
Zarnau,iaj{cemu - stowarzyszeniu Ewoiegionu Glacensis w wybranych formatach graficznych ai, eps,
cdr, jpg, png, pdf. Elementenr ww, w}rnagrodzenia pizedmiotem realizacji umowy zawartej
Z

i

w

i

w

§,Ťlonionym oferentem bgdzie takže obowi4zek oferelta dotycz4cy opracowania instn_rkcji
graficznej stosowania 1o8o (Logo manua]).
Nagřodzorry zo§tani€ takže projekt umieszczony na dřugim miej§cu, suma 100 euro, oraz na
trz€cim miej§cu, §um4 100 euro.
z

5.

-

-

Prawa Zamawiajacego
Zamawiajqcy zastrzega sobie pÉwo doplecyzo\4.ania lub uzupehienia trešci niniejszego
zaploszenia (ewentualne uzupe}nienie Zostanie umieszczone na stronach intemetowych
Zamau.iaj qcego w formie aktualnošci)
Zama\\,iajqcy zastrzega sobie prawo nievybrania žadnego ze Zložonych projektów graficmych
w przypadku. gdy konisja oceniaj4ca nie uzna irrnowacyjnych projektóu,za wystarczaj4co
odzrvierciedlajqce dzialalnošó stowarzyszenia lub za wlstarczajqco reprezentacyjne dla
stowarzyszenia w kolejnyrn okresie jego fuŇcjonowania
Zamarviajqcy nie bgdzie oferentom refundowal kosáów zwiq3aíych z opracowaniem projektu
graťrcznego i ich dostarczeniem, nagrodzony zostanie tylko zw}.cigski projekt
zložone projekty graficzne nie podlegaj4 zN1o1owi

Rychnov, dnia 20.7.2016 r.

li
Miroslav Wágner \,

prezes stowarzyszenib

\

Zal4cznik: obecne logo Euolegionu Glacensis, wzól rozmieszczenia skladanego plojektu
graficznego
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