
SUUNNITTELE LOGO Northern AiR -residenssiverkostolle 
julkaisuvapaa 15.1.2021 

Kripa-hanke 

https://www.kulttuurikauppila.fi/toiminta/hankkeet/kripa/ 

Logoehdotukset tulee toimittaa pdf-muodossa. Maksimissaan kolme ehdotusta tarjouksen lähettäjää kohden. 
Logoehdotukset nimetään siten, että suunnittelijan nimi ja ehdotuksen numero käyvät ilmi (esim. 
etunimi.sukuniminumero.pdf). Logoehdotukset tulee olla omaa alkuperäistyötä ja tekijänoikeusvaatimukset täyttäviä. 
Logossa tulee olla residenssiverkoston nimi Northern AiR, toki logoehdotus voi sisältää tekstin lisäksi muitakin 
elementtejä. Tässä vaiheessa riittää siis logoehdotus – valittu tekijä toimittaa lopullisen logon painokelpoisissa 
tallennusmuodoissa (esim. vektorimuodossa, mv, CMYK-väreissä) tilaajalle. Logon tulee toimia sähköisessä ja painetussa 
muodossa, pienessä että suuressa koossa, värillisenä ja mustavalkoisena. 

Pyydämme tarjousta logon graafisesta ilmeestä käänteisen kilpailutuksen keinoin. Käytettävissämme on 1500 euroa 
(+alv). Summaan tulisi sisällyttää kaikki toteutukseen liittyvät kulut. 

Valittu suunnittelija sitoutuu siirtämään kaikki tekijänoikeudet, sisältäen oikeudet mahdollisiin muutoksiin, ilman erillistä 
korvausta. Kaikkien muiden logoehdotusten osalta tekijänoikeus säilyy tekijällä. Tilaaja varaa oikeuden tehdä valittuun 
logoon muutoksia. Valitun logon suunnittelijalla ei ole oikeutta luovuttaa lähetettyihin logoehdotuksiin liittyviä oikeuksia 
muille kuin tilaajalle. 

Logoehdotukset toimitetaan 5.2.2021 mennessä. Tarjouksesta tulee käydä ilmi: 

 Tarjoajan tiedot (nimi, y-tunnus/henkilötunnus, yhteystiedot) 

 Tarjouspyynnön mukaiset sisällöt: hyväksymme vain ostopalveluna laskutettavan tarjouksen (ei 
verokortti/palkka-mahdollisuutta) 

 Logoehdotuksen tarjoajan referenssit (esim. tiivis CV, muutama työnäyte) 

Aikatauluehdot: 

Logoehdotukset tulee toimittaa 5.2.2021 klo 16 mennessä. Valitun logon toimitus 23.2.2021 mennessä. 

Hankintapäätös: 

Päätös tehdään 9.2.2021 mennessä, jonka jälkeen tarjouksen jättäneille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse. 

Päätökseen vaikuttavat tekijät: 

Valinta tehdään laadun ja toimitettujen referenssien perusteella, annettua budjettia noudattaen. 
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Tarjoajien kelpoisuuden arviointi: 

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi: tarjoajan kelpoisuuden arvioinnilla selvitetään tarjoajan edellytykset suoriutua 
hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan 
teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten 
sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee 
(sijoittautumismaa), voidaan sulkea pois valinnoissa. 

Valintakriteerit ja painotusarvot: Luonnokset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset, hyväksytään 
vertailuun. Määräajan jälkeen saapuneita ei oteta käsittelyyn. 

Hankinnan valintaperusteena on logon käyttökelpoisuus ja sopivuus. 

Tarjousten laatiminen ja sisältö: Tarjouksen tulee olla laadittu edellä mainitulla tavalla ja sisältää kaikki vaaditut palvelut 
sekä muut selvitykset tullakseen huomioiduksi. 

Hankintaa koskevat sopimusehdot 

Hinta: Hinnat tulee ilmoittaa nettohintana (alv 0%) eriteltyinä ja kokonaishintana (alv 24%). 

Maksuehto: 21 pv netto 

Laskutus: Työn toteuttaja laskuttaa tilaajaa jälkikäteen. Laskutuslisiä ei hyväksytä. Laskun maksamisen edellytyksenä on, 
että palvelu tai sen osa on suoritettu sovitulla tavalla, ja tilaaja on vastaanottanut laskun. Ensisijaisesti otamme vastaan 
verkkolaskuja. Tarjouksessa tulee olla maininta, jos verkkolaskutus on mahdollista. Tarkemmat laskutusosoitetiedot 
toimitetaan tilauksen yhteydessä. 

Logoehdotuksen jättäminen: toimitetaan sähköpostitse liitteineen 5.2.2021 kello 16.00 mennessä osoitteeseen: 
kai.latvalehto@ii.fi 

Sähköpostin otsikoksi ”Northern AiR -logoehdotus”. Tarjouksen tulee olla voimassa 28.2.2021 saakka. 

Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus: Iin kunnan hankintatoiminnassa noudatetaan julkisia hankintoja 
koskevaa lainsäädäntöä, sekä kunnan hankintoja koskevia ohjeita. 

Hylkäämisperusteet: Pidätämme oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista ja oikeuden myös hylätä 
tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja 
selvityksiä. 

Päätöksestä ilmoitetaan tarjoajille 10.2. mennessä ja samalla sovitaan valitun suunnittelijan kanssa yksityiskohdista. 
Pidätämme oikeuden neuvotella toteutustavasta ja sisällöstä. 

Lisätiedot: 

Kripa-hanke 
projektipäällikkö Kai Latvalehto 
+358405853717 
kai.latvalehto@ii.fi 
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