PLANTILLA A EMPLENAR - PUBLICACIÓ CONTRACTES MENORS AL PERFIL DE CONTRACTANT-

NÚM:
Contractació menor de la maquetació del Pla d’Igualtat de Gènere
de Palma i adaptació de la imatge gràfica dels materials

TÍTOL:
LOCALITZACIÓ:
SERVEI:
CONTACTE:
DATA D’INICI DE
PRESENTACIÓ D’OFERTES:
DATA DE FI DE PRESENTACIÓ
D’OFERTES:

Palma
Area d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics
Eulalia Alles Coll, tel. 971 228757/ ext. 7750
Margalida Simonet tel. 971 228757/ ext. 7723
27/11/2017
18/12/2017
El Pla d’Igualtat de Gènere 2017-2021 constitueix una eina
fonamental on s’articulen objectius i accions, per a continuar
treballant en l’eliminació de les desigualtats de gènere i la
promoció de la igualtat a la ciutat.
L’accessibilitat al document és una de les estratègies prèvies per a
les accions de divulgació de les mesures del Pla, a l’hora una
estratègia de sensibilització de la igualtat de gènere i la prevenció
de les violències masclistes.

ACTUACIONS QUE S’HAN DE
DUR A TERME:

A través d’aquesta oferta s’ha de contractar la maquetació en
format digital del document del Pla, amb lletra i contrast adequat
que faciliti la lectura i un disseny que harmonitzi els continguts i
les formes. S’ha de partir de l’estructura del document i de la
imatge gràfica associada al Pla, que serà facilitada per l’Àrea
d’Igualtat, Joventut i Drets cívics
També a través d’aquesta oferta s’ha de contractar la revisió del
disseny gràfic del logotip, el baner, la imatge per a projectar en
pantalles, una plantilla per a trameses electròniques, una plantilla
word per a documents.

Tots els drets de reproducció i difusió de les imatges seran de
l’Ajuntament de Palma.
NOTA IMPORTANT:
L’Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics facilitarà els textos en
format word i la imatge del logotip
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Els formats presentats s’han de poder imprimir i han de ser
editables.
CONDICIONS DEL
CONTRACTISTA:
PRESSUPOST mínim
d’adjudicació:
Les empreses han de presentar les ofertes a través de l’a/e
igualtatjoventutdretscivics@palma.cat i també en els registres
municipals de l’Ajuntament de Palma.
Les empreses interessades han de presentar:
1. Breu descripció de la proposta
2. Pressupost detallat que inclogui:
Maquetació del document del Pla d’Igualtat de Gènere (2017 –
2021) [67 pàgines + coberta aproximadament]. Es pot consultar el
document provisional al web de l’Ajuntament de Palma:
https://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMEN
TOS/1/0_112066_1.pdf ]
PRESENTACIÓ D’OFERTES:

Plantilla de word per a documents
Imatge gràfica digital, per a la difusió, sobretot a través de web i
xarxes socials:
-

Baner
Imatge per projectar en pantalles
Plantilla per a trameses electròniques a través de correu
electrònic
Adaptació del logotip en diferents formats

Totes les imatges dissenyades s’hauran d’entregar en format jpg o
enformat d’imatge i pdf.
3. Portfoli de la seva experiència
DOCUMENTACIÓ ANNEXA:
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