
  

 

 Hodonín, 1. 12. 2018 

Výzva k podání cenové nabídky  
 grafické práce  
V rámci realizace projektu Toulky po naftařském příhraničí, podpořeného z prostředků EU 
z Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, 
vás žádáme o vyhotovení cenové nabídky na grafické práce v rámci projektu. 

 

Předmět poptávky 

Předmětem poptávané zakázky je: 

1. Design/grafický manuál  
1.Design manuál jendotného vizuálního stylu  

• Originál loga barevná verze loga 
• Logo musí obsahovat celý nezkrácený název projektu a grafický symbol  
• Černobílá verze loga verze pro černobílé aplikace 
• Negativní verze loga barevná a černobílá verze pro inverzní aplikace  
• Kodifikace loga základní poměrová kodifikace pomocí čtvercové sítě a obrysové 

verze  
• Kodifikace minimální ochranné zóny okolo loga  
• Definice minimální velikostí loga  
• Kodifikace loga pro speciální aplikace (ražba, fólie)  
• Kodifikace použití na barevném podkladu a podkladové fotografii 
• Výběr, kodifikace barev a pravidla jejich aplikace pro základní konstanty (RGB, 

CMYK, PANTONE, RAL) 
• Kodifikace typu písma (primární, sekundární font 

2. Šablony 
• Černobílá a barevná pro dokumenty (word) vč. log projektu 
• Digitální přílohy všech barevných variant loga 

3. Grafické práce na infocedulích 
• 4 ks vnější panel na vnější straně budovy - rozměry 2,1 x 1,1 m - barevný potisk 

(fotografie, grafika, písmo) na plech nebo jinou navrž. podložku 
• 6 ks vnitřní panely (alternativně tisk na fotoplátně a rám nebo na navržené 

podložce), grafika, fotografie , písmo, rozměry  1,1 x 1,4 m 
• panel (mapa) do vnitřního prostoru  na podložce, kterou navrhnete) - rozměry 2 x 

2,5 m 
 

 4. Grafika ukazovníky  
20 ukazovníků - viz obrázek v příloze 

5. Tištěné výstupy 
• Skládaný leták A4 
• Brožura lokalit (cca. 36 stran) 
• 4× leták A4 o lokalitách (CZ/AN/N) 
• Manuál exkurzí pro průvodce/pedagogy - 3×A4 
• Pracovní listy  pro žáky/návštěvníky - 2 A4 



  

 

 

 

6. Propagační předměty 
• Složky uzavíratelné, A4+ 
• Tužky dřevěné 
• Magner 
• Buttony 2 druhy -3—4 cm průměr 

 

Obsah dodá zadavatel 

Zadavatel: Muzeum naftového dobývání a geologie, Kasárenská 1022, 695 01 Hodonín 

Doba realizace: leden 2019- listopad 2019 (dle domluveného harmonogramu) 

Prosíme o vyhotovení cenové nabídky, která bude obsahovat celkovou cenu v Kč, 
včetně DPH do 31.12.2018. 

Cenovou nabídku prosím zašlete emailem na adresu: benadova.pavla@gmail.com a 
mng.hodonin@seznam.cz .  

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na níže uvedenou kontaktní osoby. 

Kontaktní osoba: Pavla Benadová, tel. 737 447 594, email: benadova.pavla@gmail.com 
            Stanislav Benada, mob. 604413665, e mail s.benada@seznam.cz 

 

Příloha: 

 

 


