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KASVUINNO-PROJEKTIN GRAAFISEN ILMEEN JA MARKKINOINTIMATERIAALIEN SEKÄ KASVUINNOPROJEKTIN WWW – SIVUSTON SUUNNITTELU JA TEKNINEN TOTEUTUS
Hankkeen päätoteuttajana toimii Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta sekä
osatoteuttajina Kokkolanseudun Kehitys KOSEK Oy että Kannuksen kaupunki. Hankkeen
päärahoittajana toimii Keski-Pohjanmaan liitto ja osarahoittajina Keski-Pohjanmaan kunnat.
Ostajana toimii Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta KASVUINNO – projekti A32525 .
Projektin tavoitteet ovat:
Käytäntölähtöisen innovaatioympäristön toimintamallin luominen Keski-Pohjanmaalle
Yrityksille suunnattujen kasvu-, innovaatio- ja kansainvälistymispalveluista muodostuvan
palvelukokonaisuuden kehittäminen Keski-Pohjanmaalle
Keskipohjalaisten yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn, verkostoitumisen ja
kansainvälistymisen lisääntyminen
Uusien liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksien löytyminen alueen yrityksille
Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat:
Keski-Pohjanmaan maakunnan pienet ja keskisuuret yritykset toimialoista riippumatta
Aloittavat ja toimivat yrittäjät
Painotus erityisesti kasvuhakuisissa, innovatiivisissa ja kansainvälistyvissä yrityksissä
Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä.
1. Hankinnan kohde ja dokumentointi

Pyydämme tarjousta mainostoimistotyöstä: www –sivuston sekä sisäisen, salasanalla
suojatun, intranetin suunnittelu (graafinen ja toiminnallinen) ja tekninen toteutus.
Lisäksi pyydämme tarjoustanne projektin graafisen ilmeen ja
markkinointimateriaalien suunnittelusta

1.1 PROJEKTIN WWW – SIVUT SEKÄ SISÄINEN INTRANET

Työn määritys
Tavoitteena on rakentaa www -sivut, jotka tuovat esille projektin ainutlaatuisuuden sekä
toimivat tarvittaessa projektissa mukana olevien yritysten yhtenä mahdollisena
viestintäkanavana (esim. videot, 3-d –mallinnus, valokuvaus).
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Tarjouksessa on eriteltävä www-sivujen vaatimat
o
o
o
o
o

sivujen perussuunnittelu
tekninen toteutus ja editointityö
kuvaukset
käännöstyöt
sekä muut mahdolliset lisäosat Intranetiin

Kieliversiot
Sivustot toteutetaan suomen ja ruotsin kielellä. Tarjouksessa on ilmettävä käännöstyön
määrä ja hinta (esim. tuntihinta).
Tekninen toteutus
Tarjoukseen on sisällytettävä yleistason kuvaus sivustoon asennettavasta
sisällönhallintajärjestelmästä. Sisällönhallintajärjestelmän on mahdollistettava jokaisen sivun
päivittämisen sekä uusien sivujen luomisen. Intranetistä tullaan rakentamaan projektin
tärkein sisäisen viestinnän kanava ja työkalu päivittäiseen arkityöhön.
Muuta
Tarjouksessa on mainittava tuntihinta mahdollisesti jatkossa tapahtuvalle
sivujenpäivitykselle.
Tarjouksessa on myös mainittava, voiko toteuttaja antaa käyttäjäkoulutusta päivitystyökalun
käyttöön ja tuntihinta tälle työlle.

1.2 GRAAFINEN ILME JA MARKKINOINTIMATERIAALIEN SUUNNITTELUTYÖ

Työn määritys
Tavoitteena on luoda projektin ainutlaatuisuutta korostava ja asiakkaiden luottamusta
herättävä esite. Esite tehdään kieliversioina suomi ja ruotsi, koossa A4, sivumäärä esim.
kahdeksan.
•

Painatukset eivät sisälly tarjouspyyntöön. Suunnittelutyön pohjana toimi KASVUINNO –
projektin projektisuunnitelma. Materiaali toimitetaan valitulle palveluntuottajalle.
o Esite
o Juliste
o Mainospohjat
o Roll up
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2. Tarjouksessa esitettävät muut tiedot
Tarjouksessa on esitettävä seuraavat alla luetellut tiedot.
a) Tarjoavan yrityksen esittely
b) Selvitykset:
-

Vastuuhenkilön/vastuuhenkilöiden pätevyys

-

Referenssit vastaavista asiantuntijapalveluista ja -töistä

-

Esitys toteutussuunnitelmasta ja sen aikataulusta

c) Arvio työmäärästä ja toteutusaikataulu
d) Tarjouksen kokonaishinta ja siihen vaikuttavat tekijät yksilöitynä:
-

työn arvioitu kokonaishinta

-

tuntihinta

-

matka-, majoitus- yms. kustannukset

-

muut mahdolliset kustannukset

-

maksuehto

Asiantuntijatyön toteuttajan on eriteltävä kustannukset ja toimitettava niihin liittyvät EU
-projektihallinnoinnin edellyttämät dokumentit, sekä muut esimerkiksi mahdollisiin
matkoihin liittyvät dokumentit.
3. Aikataulu
Asiantuntijatyö aloitetaan KASVUINNO – projektin kanssa erikseen sovittavan aikataulun
mukaisesti.

4. Ilmoitus ja hankintamenettely
Hankintamenettely on avoin. Ilmoitus tästä hankinnasta on lähetetty kolmelle palvelun
tuottajalle sähköpostilla sekä tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa ja kase.fi – sivustolla.
Tarjouksen antavan palveluntarjoajan tulee itse huolehtia siitä, että tämä tarjouspyyntö on
kaikkien niiden henkilöiden käytössä, jotka vastaavat tarjousten laadinnasta.

5. Valinta
Hyväksyttävän tarjouksen valinta ja palvelun hankinta perustuu kokonaistaloudellisesti
edullisimpaan ratkaisuun. Mikäli tarjoaja ei jätä tarjousta määräaikaan mennessä, tarjousta
ei käsitellä eikä hyväksytä.
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Sellainen tarjous, jonka yhteydessä ei ole toimitettu kaikkia pyydettyjä todistuksia ja
selvityksiä, ei vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä. Pyydettyjen asiakirjojen toimittamatta
jättäminen antaa perusteen tarjouksen hylkäämiselle.
Arviointi- ja valintakriteerit sekä niiden painoarvot valinnassa ovat:
1. Hinta, alv 0 % , painoarvo 25 % (maksimipisteet 5)
2. Osaaminen ja referenssit esitetyissä osa-alueissa, painoarvo 30 % (maksimipisteet 6)
3. Referenssit vastaavista asiantuntijapalveluista ja selvityksistä, painoarvo 25 %
(maksimipisteet 5)
4. Toimitusvarmuus ja toteutusaikataulu, painoarvo 20 % (maksimipisteet 4)
Kokonaispistemäärä on 20 pistettä.
Kaustisen seutukunta ja KASVUINNO -projekti pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä
mitään jätetyistä tarjouksista, mikäli tarjoukset eivät vastaa haluttua kokonaisuutta tai
hankinnan hinta muodostuu liian korkeaksi.
Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouksen
antaneella taholla ei puolestaan ole oikeutta vaatia tarjouksen tekemisestä korvausta.
Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa vain suomen kielellä. Tarjous on laadittava
kokonaisuudessaan suomen kielellä.
Kaustisen seutukunnalla ja KASVUINNO -projektilla on täydet oikeudet tilattuun aineistoon,
kun työ on maksettu. Kaustisen seutukunnalla ja KASVUINNO-projektilla on tällöin oikeus
tehdä niihin muutoksia ja luovuttaa niitä kolmannen osapuolen käyttöön ilman eri korvausta.
Hankinta maksetaan laskua vastaan, kun työ on tilaajan toimesta hyväksytysti toimitettu.
Tarjouksen tulee olla voimassa (1) kuukausi tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien.
Hankintaan sovelletaan Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa –
sopimusehtoja. Löytyy Internetistä osoitteesta:
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_julkaisut/2010021
7Julkis/JYSE_2009_palvelut.pdf
Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyllä.
Tarjouksen jättöaika ja voimassaolo
Pyydämme toimittamaan tarjouksen torstaihin 17.10.2013 klo 15.00 mennessä kirjallisesti
osoitteeseen:
Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta
Lestintie 39
69440 LESTIJÄRVI
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tai sähköisesti sähköpostiosoitteeseen: tarmo.pallari@kase.fi

Kuoreen merkintä tai sähköpostiviestin otsikkoon teksti:
”KASVUINNO: graafinen ilme ja www-sivut”
Tarjous on allekirjoitettava. Tarjouksen antaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on
allekirjoittanut toimivaltainen henkilö/nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tarjouksen
antavassa organisaatiossa.
Tarjouksen on oltava voimassa 18.11.2013 saakka.
Tarjouksessa on esitettävä seuraavat liitteet:
•
•
•

ote kaupparekisteristä tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) (ei 3 kk vanhempi)
verovelkatodistus
selvitys allekirjoitusoikeudesta

Tarjouksen laatimiskieli sekä sopimusta sovellettaessa käytettävä kieli
Tarjous tulee laatia suomenkielellä, joka on myös sopimusta sovellettaessa käytettävä kieli.

Lisätietoja
Lisätietoja sähköpostitse tarmo.pallari@kase.fi

KAUSTISELLA 03.10.2013

KAUSTISEN SEUTUKUNTA
KASVUINNO- projekti A32525

Tarmo Pallari
projektipäällikkö
040 – 7415 101
tarmo.pallari@kase.fi

