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Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia udzielanego z wolnej ręki 

Znak sprawy: ZPA-271-9-1/13 

 

Przedmiotem zamówienia udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki będzie szczegółowe 
opracowanie pracy konkursowej polegające na rozwinięciu koncepcji i opracowaniu pełnej 
interpretacji graficznej działu portalu „Wirtualne Muzea Małopolski”, zwane dalej 
„Zamówieniem”, zgodne z Regulaminem konkursu (wraz z załącznikami) na Koncepcję interpretacji 
graficznej działu portalu „Wirtualne Muzea Małopolski”, przy wykorzystaniu założeń opisanych w pracy 
konkursowej oraz przeniesienie na rzecz Organizatora konkursu autorskich praw majątkowych. 
 
A. Ramowy opis związany z realizacją Zamówienia: 

1) ETAP I – FAZA KONCEPCYJNA 

1.1) Ramowy zakres prac Etapu I: 

A) KONCEPCJA DZIAŁU PORTALU „WIRTUALNE MUZEA MAŁOPOLSKI” 

Rozwinięcie koncepcji interpretacji graficznej działu portalu „Wirtualne Muzea 

Małopolski”, przedstawionej w złożonej pracy konkursowej w Załączniku C do 

Załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu. 

W ramach Etapu I: rozwinięcie koncepcji interpretacji graficznej działu portalu „Wirtualne 
Muzea Małopolski”, przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej pracy konkursowej, o ile 
Zamawiający uzna, że jest to korzystne lub konieczne w celu prawidłowej realizacji 
Zamówienia. 
Podczas spotkania roboczego w siedzibie Zamawiającego z udziałem Wykonawcy 
i przedstawicieli Zamawiającego uszczegółowiona (w zakresie niezbędnym do realizacji Etapu 
II) i zaakceptowana zostanie koncepcja interpretacji graficznej działu portalu Wykonawcy oraz 
ustalony zostanie harmonogram prac w trybie roboczym. 
 

B) PREZENTACJE TEMATYCZNE 

Opracowanie projektów koncepcyjnych dla każdej z Prezentacji tematycznych 

wskazanych w Załączniku A do Załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu. 

W ramach Etapu I: opracowanie przez Wykonawcę projektów koncepcyjnych Prezentacji 
tematycznych poprzedzone zostanie spotkaniem roboczym w siedzibie Zamawiającego 
z udziałem Wykonawcy danej Prezentacji tematycznej i przedstawicieli Zamawiającego, w tym 
w niektórych przypadkach autora tekstu do danej Prezentacji tematycznej. Na spotkaniu 
omówione zostaną istotne merytoryczne i techniczne aspekty realizacji Zamówienia, 
w zakresie niezbędnym do realizacji Etapu II. Ustalony zostanie harmonogram prac w trybie 
roboczym, w tym termin warsztatów technicznych dotyczących korzystania z kreatora 
Prezentacji tematycznych na platformie produkcyjnej Portalu WMM. 
W przypadku dwóch Prezentacji tematycznych (Załącznik B do Załącznika nr 1 do Regulaminu 
konkursu), których koncepcje zostały przedstawione przez Wykonawcę w Pracy konkursowej 
tj. „3. Muzealny plac zabaw” i „27. Ceremonie żałobne” – mogą one zostać uszczegółowione 
o ile Zamawiający uzna, że jest to korzystne lub konieczne w celu prawidłowej realizacji 
Zamówienia. 
 

1.2) Ramowe zasady odbioru prac w Etapie I: 

1.2.1.) PKT. A) – KONCEPCJA DZIAŁU PORTALU „WIRTUALNE MUZEA 

MAŁOPOLSKI” 

Zamawiający dokona odbioru koncepcji interpretacji graficznej działu portalu „Wirtualne 
Muzea Małopolski” na podstawie pisemnego protokołu odbioru. 

 
1.2.2.) PKT. B) – PREZENTACJE TEMATYCZNE 

Zamawiający dokona odbioru opracowanych przez Wykonawcę poszczególnych projektów 
koncepcyjnych Prezentacji tematycznych na podstawie pisemnych protokołów odbioru. 
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2) ETAP II  – FAZA REALIZACYJNA 

Warunkiem przystąpienia do realizacji prac Etapu II będzie zaakceptowanie przez Zamawiającego 
prac Etapu I na podstawie protokołów odbioru. 
Realizowane w Etapie II Prezentacje tematyczne muszą być zgodne z przyjętą przez 
Zamawiającego koncepcją interpretacji graficznej działu portalu „Wirtualne Muzea Małopolski”. 
 
2.1) Ramowy zakres prac Etapu II – PREZENTACJE TEMATYCZNE 

Rozwinięcie i dopracowanie zaakceptowanych przez Zamawiającego w Etapie I koncepcji 
poszczególnych Prezentacji tematycznych, opracowanie ich pełnej interpretacji graficznej przy 
użyciu kreatora udostępnionego przez Zamawiającego i zamieszczenie ich na platformie 
produkcyjnej Portalu WMM. 
Podczas prac Etapu II Wykonawca współpracuje z podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego, 

w szczególności z Wykonawcą portalu WMM. 

 

2.2) Ramowe zasady odbioru prac w Etapie II – PREZENTACJE TEMATYCZNE: 

Zamawiający dokona odbioru poszczególnych Prezentacji tematycznych zrealizowanych w oparciu 
o zaakceptowane w Etapie I ich koncepcje oraz zakres wykonania prac przewidzianych w fazie 
realizacyjnej na podstawie pisemnych protokołów odbioru. 
 

B. Termin realizacji Zamówienia: do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. 

 


