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 שירותי עיצוב גרפי שוטף לעיריית שדרות  

עיריית שדרות פונה בבקשה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי עיצוב גרפי שוטף, זאת בכפוף לדרישות דובר  

 . או מי מטעמו  העירייה

 . השירותים המבוקשים 1

מודעות לעיתונים, חומרים שיווקיים, קמפיינים, ברושורים, פרסומים, ניוזלטר וכל  טיפול בחומרים שוטפים:   1.1

 . או מי מטעמו  שיידרש לבקשת דובר העירייה

 יב וחומרים אחרים ללשכת ראש העיר או למחלקות אחרות ושלוחות של העירייה. עיצוב מצגות, ספר תקצ   1.2

 לאירועים וכנסים. עיצוב שלטים    1.3

 )לא כולל חוברות, מצגות(.   שעות 24מתן פתרונות מהירים ומידיים וליווי צמוד, עבודות עד  1.4

 עיצוב דוחות לתושב, חוברות שונות, ברושורים, ניוזלטר, ועוד.   1.5

 עיצוב לאתר האינטרנט ועמודי הפייסבוק השונים.   1.7

 . )רעיונאי( אייטיב קרי   /שרותי קופירייטינג  1.8

 

 .תקופת ההתקשרות: 2

 . תקופת ההתקשרות הינה לשנה אחת

 

לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא  העירייה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות במהלך החוזה  למרות האמור לעיל, 

 בהודעה מראש של שלושים יום. כל צורך בשימוע / נימוק  

 . זמינות: 3

שישה ימים בשבוע בכל ימי השנה, כולל ימי חול המועד,   לצורכי העירייהזמינות לשעות עבודה גמישות בהתאם 

חנוכה, ימי הזיכרון ול"ג בעומר )לא כולל ימי שבת, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שמחת תורה, פורים, פסח, יום  

 העצמאות, שבועות(.  

 

 . דגשים: 3

. ישיבת עבודה  יהיה מעורב בכל הנעשה מול העירייה, אך יטפל אישית בתיק ימנה נציג מטעמו שבעל המשרד   3.1

, לפחות אחת לשבוע, בה ידווחו על הפעילויות שנעשו, אירועים שוטפים שהתקיימו, ואירועים  הנציגתתקיים עם 

 מתוכננים. 

 שם הנציג מטעם המציע: __________________

 לביצוע. , יועלו המלצות ורעיונות ויעברו הנציגבישיבת העבודה עם  3.2

 העירייה רשאית לבקש ללא הגבלה עיצובים גרפיים.  3.3

 



 

 

 

 

 

 

 

התמורה שתוצע )הצעת מחיר( תהיה סופית ותכלול את כל ההוצאות בהתאם למפורט בנוסח בבקשה זאת למעט  3.4

 רכש תמונות )חשבונית תופק בנפרד עבור רכש תמונות(. 

 המציע יגיש לעירייה בסוף כל חודש דוח פעילות על כל העבודות שביצע עבורה.   3.5

 יתרון למשרד המעסיק מעצב גרפי דובר השפה הרוסית.   3.6

 שנים לפחות בעבודה מול רשויות מקומיות.   3המשרד המציע נדרש להיות בעל ניסיון של  3.8

 

 

 

 

 

 . הצעת המציע 4

 האומדן(  –₪ כולל מע"מ )להלן  7,000אומדן העירייה לביצוע השירותים עומד על 

 שכר הטירחה(   –הנני נותן הנחה של _____ אחוזים על אומדן העירייה )להלן בגין מתן השירותים כמבוקש לעיל, 

 . 45שכר הטרחה ישולם בתנאי שוטף +

 . שונות5

השירותים לעירייה, לא יפעל מתוך ניגוד עניינים ויימנע מכל  על המציע להתחייב במסגרת ההסכם, כי בעת מתן 

 תפקיד או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין מתן שירותיו לעירייה לבין יתר עיסוקיו. 

וזאת   מובהר כי העירייה תהיה רשאית להתקשר עם ההצעה הטובה ביותר מבחינתה, אף אם היא לא הזולה ביותר 

 על סמך בחינת ההצעה והניסיון של המציע. 

 

 . פרטי המציע 7

, מעוניין להתקשר עם עיריית  __________________________ממשרד____________________אני הח"מ 

 שדרות למתן השירותים המפורטים לעיל. תמורת מתן השירותים אני מבקש לקבל את שכרה הטרחה כמפורט דלעיל. 

 

 .......................                 מספר טלפון:................................ כתובת: ......

E-mail ....................................:טלפון נייד                 ............................. : 

 

 



 

                                               ____________________                                                                                                ____________________

 תאריך                                                                                                חתימה וחותמת

 


