PETICIÓ D'OFERTA PER AL SERVEI DE DISSENY DE LA IMATGE DE LA XARXA
MUNDIAL DE RESERVES DE BIOSFERA ILLES I ZONES COSTANERES
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
La present oferta té per objecte el disseny de la identitat visual i imatge corporativa de
la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres
(islandbiosphere.org), una xarxa de col·laboració entre reserves de la biosfera a escala
global per avançar en el repte de la sostenibilitat en illes i espais costaners, de la qual
l'Agència Menorca Reserva de Biosfera exerceix la cosecretaria tècnica, juntament
amb la reserva de biosfera de l'illa de Jeju (Corea del Sud). L'objectiu de la Xarxa és
funcionar com a plataforma d'intercanvi de coneixement i experiències sobre el
desenvolupament sostenible, així com proporcionar suport tècnic i logístic a reserves
de biosfera de recent creació així com a aquelles amb limitacions de recursos tècnics o
financers.
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2. TASQUES I CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI A DESENVOLUPAR
El contractista haurà de crear una imatge corporativa global personalitzada i original
del conjunt de la Xarxa, que permeti identificar-la i relacionar-la amb els trets
característics d'una xarxa d'illes i espais costaners protegits, que comparteixen la
interfície terra-mar com a característica principal i que treballen units per fer front als
reptes globals i especialment al canvi climàtic.
La imatge servirà com a logotip de la Xarxa, i haurà d'acompanyar-se del nom de la
xarxa en anglès, castellà i sud-coreà. Haurà de ser una imatge combinable amb altres
logotips del Consell Insular de Menorca, del programa MAB de la UNESCO, del
Comitè MAB-Espanya així com de la resta d'organismes involucrats. La imatge ha de
ser apta per ser publicada als espais web de la Xarxa, en materials promocionals o
divulgatius de diferents formats com ara fullets, flyers, panells, pòsters o anuncis
d'esdeveniments, així com a les plantilles de documents administratius i de treball, en
suport digital o imprès. El disseny ha de ser reproduïble en color, en blanc i negre i en
format negatiu.
El disseny s'elaborarà tenint en compte les recomanacions, suggeriments i criteris que
el personal tècnic de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera formuli sobre les
diferents mostres o esbossos que l'empresa adjudicatària presenti en la fase
d'elaboració d'esborranys o propostes de disseny.
Com a resultat final del procés d'execució del servei, l'empresa adjudicatària lliurarà
manual bàsic d'imatge corporativa de la Xarxa amb les aplicacions pràctiques més
usuals.
Podrà presentar oferta qualsevol persona física o jurídica l'activitat principal de la qual
sigui la creació, l'art i disseny, el disseny gràfic, el màrqueting i la publicitat.
La persona o empresa que presenti una proposta a la present oferta de serveis, haurà
de detallar la metodologia a emprar per al desenvolupament del servei, i els mitjans
que preveu emprar.
Es considera inclòs en el preu del servei tota l'aportació de recursos tècnics i humans

que siguin necessaris per al correcte desenvolupament de les tasques. Són a compte
directe de l’adjudicatari totes les despeses de personal, incloses les de seguretat
social, i tots els costs regulats per la normativa laboral. En aquest sentit, també es
consideren incloses les despeses derivades dels desplaçaments i transports dins l'illa.
La redacció de les modificacions o esmena de deficiències que es detectin al llarg de
la revisió de la documentació per part del Departament de Medi Ambient i Reserva de
Biosfera es considera inclosa en l'oferta.
3. CALENDARI D'EXECUCIÓ DEL SERVEI
El servei s'iniciarà en el moment de signatura de l'encàrrec i es desenvoluparà en el
termini d'un mes natural.
4. PRESSUPOST
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El pressupost del contracte menor de serveis tindrà un cost màxim de 3.500 euros
(IVA exclòs).
5. PRESENTACIÓ D'OFERTES
5.1. TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23.59h del dia 2 de novembre
de 2021.
5.2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB L'OFERTA
Els documents que hauran d'aportar-se amb la presentació d'ofertes seran els
següents:
A) Solvència tècnica i experiència:
Currículum de la persona concreta que assumirà el servei on s'especifiqui de forma
clara la titulació acadèmica de l'oferent. Caldrà detallar també els treballs o projectes
anteriors realitzats relacionats amb la temàtica del present servei durant els darrers 6
anys. Es podrà presentar un dossier o "book" de treballs realitzats amb
característiques similats a les que es consignen en aquesta oferta. Es valorarà també
la informació addicional que es presenti i que permeti valorar l'experiència en la
matèria a què fa referència la present proposta. En aquest apartat també caldrà
especificar els mitjans tècnics que es posaran a disposició del servei.
B) Recursos i proposta metodològica de treball:
Proposta de la metodologia de treball per a l’execució de l'encàrrec (característiques
tècniques, recursos materials i humans i procediment de feina que es proposa).
C) Propostes de millora
Document on s’especifiqui les propostes de millora respecte a les tasques descrites en
la present oferta
D) Oferta econòmica del servei

Els apartats b) i c) es poden presentar unificades en un sol document, sempre i
quans’especifiquin de forma clara els apartats.
5.3. FORMAT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
Les ofertes es presentaran via telemàtica a la seu electrònica del Consell Insular de
Menorca (www.cime.es) mitjançant instància genèrica de registre d'entrada, amb la
indicació: OFERTA DE SERVEI PER AL DISSENY DE LA IMATGE DE LA XARXA
MUNDIAL DE RESERVES DE BIOSFERA ILLES I ZONES COSTANERES.
No es tindran en compte les propostes que es presentin per una via diferent d’aquesta
modalitat de presentació esmentada.
6. PROCEDIMENT PER A L'ADJUDICACIÓ DE L'OFERTA DE SERVEIS
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Una vegada passat el termini per presentar ofertes, es valoraran totes les ofertes
rebudes segons els criteris següents :
CONCEPTE
Solvència tècnica i experiència
Proposta metodològica de treball
Millores
Oferta més econòmica
Total punts

PUNTUACIÓ
Fins a 40 punts
Fins a 30 punts
Fins a 20 punts
Fins a 10 punts
Fins a 100 punts

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera podrà demanar documentació
addicional en cas de considerar que és necessària per la seva valoració.
El càlcul de l'oferta més econòmica es realitzarà de manera que es donarà la màxima
puntuació (10 punts) a l'oferta presentada més avantatjosa econòmicament.
Posteriorment, de manera proporcional es repartiran els punts a la resta d'ofertes.
En cas que cap proposta arribi als 50 punts es podrà considerar desert el servei.
Una vegada valorades les ofertes i seleccionada l'oferta amb major puntuació, es
procedirà a comunicar els resultats d'aquesta valoració a totes les empreses
presentades, via correu electrònic.
Per a més informació sobre aquesta oferta, podeu dirigir-vos a l’Agència Menorca
Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca:
Agència Menorca Reserva de Biosfera
Edifici “Es Castellet” – Sa Granja – Ctra. Maó –es Grau km. 0,5
reserva.biosfera@cime.es
Tel. 971356251
La Directora Insular de Reserva de Biosfera
Irene Estaún Clarisó
Signat a Maó a la data de la signatura electrònica
Irene Estaún Clarisó
22/10/2021 13:07:52
Signatura electrònica
Maó

