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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie nowego logo Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej oraz rozszerzonej księgi znaku. 

 

1. Wstęp: 
 Zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie logo oraz rozszerzonej księgi znaku 

z uwzględnieniem specyfiki instytucji.  

 Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

jest instytucją budżetową – jednostką organizacyjną Samorządu Województwa 

Mazowieckiego (logo będzie musiało właściwie zawsze występować w zestawie z logo Marki 

Mazowsze https://www.mazovia.pl/marka-mazowsze/). 

Do uwzględnienia: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – ma skrótowiec MCPS, 

używany przez podmioty zewnętrzne i np. jako hasztag na mediach społecznościowych; 

wewnętrznie, w pismach formalnych, ale też na zewnątrz – w umowach, uchwałach zarządu 

województwa itp. jako krótsza forma stosowane jest „Centrum”. 

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej odpowiada za politykę społeczną Mazowsza 

w obszarach: 

• profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 

• profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii; 

• przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (ekonomia społeczna, polityka senioralna, 

wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, banki żywności itd.); 

• rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; 

• przeciwdziałania przemocy; 

• wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w tym prowadzenie Wojewódzkiego 

Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie z oddziałami w regionie); 

• pomocy społecznej. 

 

(nazwy wydziałów widoczne w strukturze organizacyjnej – piony na pomarańczowo i zielono): 

http://bip.mcps.com.pl/struktura-centrum/schemta-organizacyjny/ 

  

https://www.mazovia.pl/marka-mazowsze/
http://bip.mcps.com.pl/struktura-centrum/schemta-organizacyjny/
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MCPS może prowadzić szkolenia, konferencje, kursy w zakresie szeroko rozumianej pomocy 

społecznej dla placówek szkolnych, oświatowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, 

a także zainteresowanych osób fizycznych. Organizuje też otwarte konkursy ofert dla 

organizacji pozarządowych, które realizują zadania w wymienionych obszarach. 

 

Tworząc logo oraz księgę znaku, wykonawca powinien uwzględnić charakter MCPS-u, 
ale też wziąć pod uwagę wszystkie grupy odbiorców.  
 

2. Zakres zamówienia: 
● logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 
Logo powinno być proste, unikalne, dopasowane do charakteru działalności Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej i rozpoznawalne. Wykonawca ma zaprojektować od 3 (trzech) 
do (5) pięciu potencjalnych jego wariantów z informacją o tym, z czego wynikają jego 

składniki oraz kolorystyka, co zdecydowało o jego stworzeniu. Do stworzonych projektów 

powinna być dołączona prezentacja zawierająca warianty logo, sposoby jego użycia, jak 

również możliwe i sugerowane inne elementy identyfikacji wizualnej. Projekty muszą 

przedstawiać wariant z wkomponowanym logo Marki Mazowsze i bez niego. 

 

Wykonawca powinien też doradzić przy wyborze zaproponowanych wariantów elementów 

identyfikacji wizualnej – wskazać, czy używane będzie logo w pełnej wersji, czy jedynie sygnet 

lub logotyp (biorąc pod uwagę wszystkie przypadki zastosowania), a następnie umożliwić 

wprowadzenie poprawek do wybranego przez zamawiającego projektu logo, w takiej liczbie 

i zakresie, która umożliwi dokonanie ostatecznej akceptacji wariantu logo.  

 

Ostatecznie zaakceptowany projekt logo powinien spełniać następujące wymagania 

techniczne: 

a) logo w 3 wersjach: wielobarwnej, monochromatycznej, achromatycznej; 

b) logo w 2 formatach: wektorowym (SVG, CDR, AI), rastrowym (png, jpg, pdf).  

Wykonawca przekaże projekt wybranego logo w formie elektronicznej oraz w formie kompletu 

wydruków wszystkich wersji kolorystycznych. 

 

● rozszerzona księga znaku 

Do wybranego projektu wykonawca opracuje rozszerzoną księgę znaku (w formie 

elektronicznej oraz w formie papierowej), która będzie zawierać: 

a) opis znaczenia logo; 

b) opis budowy logo ze znakiem na siatce modułowej; 
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c) kolorystykę w wersji podstawowej i ewentualnie innych wariantów kolorystycznych 

(podstawowe warianty kolorystyczne – PANTONE, CMYK, ORACAL, RAL, RGB); 

d) wielkości minimalne; 

e) opis stosowania pola ochronnego; 

f) przykłady poprawnego i niepoprawnego użycia logo z zasadami stosowania znaku 

z innymi elementami graficznymi – zasady współistnienia logo; 

g) zarys znaku, grawer, forma do tłoczenia; 

h) krój pisma „firmowego” (należy podać preferowane fonty z wyszczególnieniem 

przeznaczenia stosowania takiego jak: fonty dla haseł, fonty do zastosowania dla dokumentów 

o dużych i małych formatach (np. ulotki, plakaty), publikacji internetowych, druków 

okolicznościowych, np. certyfikaty, dyplomy. Zaproponowane fonty powinny być 

ogólnodostępne i spójne koncepcyjnie dla wszystkich rodzajów zastosowania); 

i) projekt materiałów biurowych: wizytówki imiennej i ogólnej (dwujęzycznej), kopert, 

teczki na dokumenty A4, papieru firmowego, stopki e-mail, szablon prezentacji PowerPoint, 

dyplomu i certyfikatu za udział w zajęciach, roll-upu, ścianki wystawienniczej, ulotki, folderu, 

banneru; 

j) wizualizację gadżetów promocyjnych z użyciem zestawu logo MCPS i Marki Mazowsze 

– m.in. kubek, długopis, smycz, t-shirt, torba reklamowa; 

k) projekt layoutu strony internetowej; 

l) layout czasopisma wydawanego przez MCPS (24-32 strony); 

ł) propozycję liftingu dotychczasowych znaków graficznych towarzyszących logo MCPS 

(oznaczenie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego, oznaczenie działań Wydziału ekonomii 

społecznej itp.). 

 

 


