Załącznik nr 1
do umowy zlecenia nr ........................................ z dn. ……………………………………………….

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja usługi specjalisty ds. wizualizacji danych w ramach realizacji projektu nr 3/82018/BK-FAMI pt. „Migracyjne Centrum Analityczne”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – w okresie od 1 września
do 11 grudnia 2020 r. - obejmuje przede wszystkim:
1. Oprawa graficzna raportów, statystyk i analiz realizowanych w ramach działań
Migracyjnego Centrum Analitycznego, tj.:
• przygotowanie projektu layout-u oraz oprawy
• obróbka cyfrowa zdjęć
• wykonanie składu i łamania tekstu
• projekt infografiki
2. Udział w pracach nad stroną internetową MCA, tj.:
• udział w tworzeniu koncepcji strony
• opiniowanie poszczególnych etapów jej tworzenia (dokumentacja projektowa,
makieta strony, projekt graficzny)
• udział w spotkaniach z Wykonawcą strony
3. Przygotowanie projektu logo MCA zgodnie z wytycznymi Zespołu Zadaniowego
Stworzenie projektu graficznego z przeniesieniem praw autorskich (majątkowych) do
znaku w formatach plików PNG, JPG, PDF oraz w wersji wektorowej
4. Udział w spotkaniach Zespołu Zadaniowego MCA (zarówno online, jak i w siedzibie Urzędu
w Warszawie) oraz współpraca z członkami Zespołu Zadaniowego pod kątem
realizowanych projektów.

Inne informacje:
•

•
•

Miejsce świadczenia usług: w trybie zdalnym w miejscu zamieszkania Zleceniobiorcy,
oraz w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie przy ulicy Koszykowej
16.
Wymiar godzinowy: usługa będzie świadczona nie więcej niż przez sto godzin
miesięcznie.
Zleceniobiorca zobowiąże się do wykonywania umowy osobiście (bez powierzania
osobom trzecim), z należytą starannością i dbałością o interesy Zleceniodawcy, przy
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•
•

•

•

wykorzystaniu swoich umiejętności, wiedzy i doświadczenia niezbędnych do
świadczenia usług określonych w OPZ
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zleceniodawcy
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powierzonych zadań
Zleceniobiorca z chwilą zawarcia umowy zobowiąże się do zachowania w tajemnicy
wszelkich danych osobowych, do których otrzyma dostęp w zakresie niezbędnym
do wykonywania przedmiotu umowy oraz informacji o działalności Urzędu. Obowiązek
ten będzie również istniał po zakończeniu umowy.
Zleceniobiorca zobowiąże się do przestrzegania zasady Podręcznika dla Beneficjenta
projektu finansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, mówiącej
o nieprzekraczaniu 240 godzin miesięcznie zaangażowania zawodowego w realizację
wszystkich projektów finansowanych z FAMI oraz działań finansowanych z innych
źródeł, w okresie trwania umowy.
Usługi wykonywane przez Zleceniobiorcę będą weryfikowane i zatwierdzane przez
Kierownika Zespołu Zadaniowego.
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