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TARJOUSPYYNTÖ

MARKKINOINTIIIN LIITTYVÄT ASIANTUNTIJATYÖT, GRAAFISEN ULKOASUN SUUNNITTELU

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnoima InnoKas -projekti (S 12115) tarjoaa
projektissa mukana oleville yrityksille asiantuntijapalveluita liiketoiminnan eri osa-alueille.
Osa näistä palveluista ostetaan ulkopuolisena asiantuntijatyönä. Ostajana toimii Lestijärven
kunta Kaustisen seutukunta InnoKas -projekti.
1. HANKINNAN KOHDE
Pyydämme tarjousta mainostoimistotyöstä:
- tuote-esitteen suunnittelu (sähköposti ja painettu esite)
- liiketilaan opastavan kyltin (esim. valomainos) suunnittelu

1.1 Tuote-esitteen suunnittelu
Tavoitteena on saada yrityksen yhden liiketoimintaosa-alueen yhtenäinen sähköinen esite sekä painovalmis
esitetiedosto. Koon tulee olla maksimissaan yhden A4-sivun. Sähköisestä esitteestä tulee olla kevyt jpg- ja
pdf-versio sähköpostin liitteeksi sekä painotaloille kelpaavaa laatua olevat tiedostot. Painamista ei tarvitse
sisällyttää tarjoukseen. Yritys toimittaa valokuvamateriaalin, joista tarjouspyynnön kohteena olevat esitteet
ja mainokset suunnitellaan. Suunnittelun tueksi yritys toimittaa tai antaa kirjallisen tai suullisen esittelyn
tarjouspyynnön kohteena olevasta liiketoiminnastaan.
Tarjouspyyntö koskee myös kaikkien yrityksestä kyseiseen liiketoimintaan liittyvien lähtevien sähköpostien
viestin pohjaksi suunniteltua ja laadittua graafista ilmettä yleisimmin sopiviin sähköpostijärjestelmiin.
Sähköpostiviestipohjan tulee sisältää asemoituna: linkki viestin web-versioon, viestin aihe ja päiväys,
palstojen määrä, linkit sosiaalisiin medioihin kuvaikonien kera, yhteystiedot, tekstisisältö, kuvat, tarjoukset
(muuttuvan kohderyhmän mukaan), Ilmoittaudu/Lisätietoja, osoitelähde, poistu postituslistalta – lomake.

1.2 Kyltti
Tavoitteena on luoda huomiota herättävä ja opastusta helpottava kyltti, joka sijoitetaan yrityksen toimitilan
läheisyyteen tien varteen. Suunnitelman on hyvä olla sellainen, että se skaalautuu eri toteutuskokoihin.
Työn tuloksena syntyvät tiedostot (jpg ja pdf), jotka ovat resoluutioltaan riittävän korkeita mm.
tarratulostukseen, kangaspainatukseen ja banderolliin ulkokäyttöön.
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2. TARJOUKSEN ERITTELY JA DOKUMENTOINTI
Tarjoukseen on sisällyttävä:




sähköisen ja painovalmiin esitteen suunnittelu ja lopputuotoksen laatiminen tiedostoksi (jpg ja pdf)
kevyt ja painotalokelpoinen
sähköpostin pohjaksi laadittavan graafisen ilmeen suunnittelu ja lopputuotoksen laatiminen
tiedostoksi, mikäli tiedostoksi laatiminen on mahdollista
optiona yrityksen tuotteiden/palvelujen valokuvaaminen toimipisteessä

Kieliversiot
Materiaalit tuotetaan vain suomen kielellä.
Tekninen toteutus
Tarjoukseen on sisällytettävä yleistason kuvaus graafisen pohjan käyttämisestä sähköpostin
pohjana.
Oikeudet
Yritys saa työn tuloksina syntyneisiin tuotoksiin kaikki oikeudet.
Muuta
Tarjouksessa on mainittava tuntihinta mahdollisesti jatkossa tapahtuvalle materiaalin
päivitykselle sekä mahdollisesti tarvittavalle koulutukselle graafisen sähköpostin
lähettämisessä.

2.1 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

InnoKas S12115

3(4)
-

muut mahdolliset kustannukset

-

maksuehto

Asiantuntijatyön toteuttajan on eriteltävä kustannukset ja toimitettava niihin liittyvät EU projektihallinnoinnin edellyttämät dokumentit, sekä muut esimerkiksi mahdollisiin matkoihin liittyvät
dokumentit.
2.2 Aikataulu
Asiantuntijatyön odotetaan valmistuvan ennen Innokas-projektin päättymistä eli 31.12.2014.
2.3 Ilmoitus ja hankintamenettely
Hankintamenettely on avoin. Ilmoitus tästä hankinnasta on lähetetty neljälle 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.
Hankinta on puitehankinta ja myös muut Innokas-projektin asiakkaat voivat hyödyntää tarjoajan palveluja,
mikäli tarjous soveltuu riittävin osin tarpeeseen ja aikataulu mahdollistaa yhteistyön.
2.4 Valinta
Hyväksyttävän tarjouksen valinta ja palvelun hankinta perustuu kokonaistaloudellisesti edullisimpaan
ratkaisuun. Mikäli tarjoaja ei jätä tarjousta määräaikaan mennessä, tarjousta ei käsitellä eikä hyväksytä.
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 40 % (maksimipisteet 4)
2. Osaaminen ja referenssit vastaavista asiantuntijapalveluista, painoarvo 40 % (maksimipisteet 4)
3. Toimitusvarmuus ja toteutusaikataulu, painoarvo 20 % (maksimipisteet 2)
Kokonaispistemäärä on 10 pistettä.
Kaustisen seutukunta ja InnoKas -projekti pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään jätetyistä
tarjouksista. Osatarjouksia ei hyväksytä. Tarjouksen antaneella taholla ei puolestaan ole oikeutta vaatia
tarjouksen tekemisestä korvausta.

InnoKas S12115

4(4)

2.5 Tarjouksen jättöaika ja voimassaolo
Pyydämme toimittamaan tarjouksen maanantaihin 6.10.2014 klo 23.59 mennessä kirjallisesti osoitteeseen:
Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta
Lestintie 39
69440 LESTIJÄRVI
TAI sähköisesti sähköpostiosoitteeseen: tomas.luoma@kase.fi

Kuoreen merkintä tai sähköpostiviestin otsikkoon teksti:
”Tarjous graafisesta suunnittelusta”
Tarjous on allekirjoitettava. Tarjouksen antaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on
allekirjoittanut toimivaltainen henkilö/nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tarjouksen
antavassa organisaatiossa.
Tarjouksen on oltava voimassa 19.10.2014 saakka.
2.6 Tarjouksessa esitettävät liitteet




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

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

2.8 Lisätietoja
Lisätietoja sähköpostitse tomas.luoma@kase.fi

Vetelissä 15.9.2014
KAUSTISEN SEUTUKUNTA
InnoKas- projekti S12115

Tomas Luoma
projektipäällikkö

