
 
 

 
 

OPEN OPROEP NAAR ONTWERPERS 

Relatiegeschenk voor provincie Antwerpen 

 
Voor officiële bezoeken en ontvangsten heeft de provincie Antwerpen regelmatig behoefte aan 

relatiegeschenken. Zorgen voor een gepast geschenk dat bovendien representatief is voor onze 

provincie, is niet altijd een eenvoudige opdracht. Daarom is het provinciebestuur op zoek naar een 

gepersonaliseerd relatiegeschenk van eigen bodem, dat door gouverneur of gedeputeerden 

geschonken kan worden aan belangrijke contacten tijdens internationale bezoeken of bij het 

ontvangen van buitenlandse afgevaardigden. Ontwerpers en creatieven van allerlei leest worden via 

deze oproep uitgenodigd een voorstel voor dergelijk geschenk in te dienen.  

 

 

DE OPDRACHT  

Concreet zoekt provincie Antwerpen een relatiegeschenk dat aan volgende voorwaarden voldoet:  

-  Het geschenk is representatief voor of geïnspireerd door provincie Antwerpen.  

-  Het geschenk kan zowel aan mannen als vrouwen geschonken worden, of er worden 

twee versies voorzien, één voor mannen en één voor vrouwen.  

-  Het geschenk heeft een internationaal karakter en kan geschonken worden aan 

contacten uit de buurlanden, maar eveneens aan contacten in bijvoorbeeld Rusland, 

China of Zuid-Afrika.  

-  Gezien het geschenk meegenomen zal worden tijdens internationale reizen (vaak in 

meervoud), of geschonken wordt aan bezoekers uit het buitenland, dient het compact 

te zijn in omvang, handig in transport en toegestaan als handbagage.  

-  Het geschenk heeft een kostprijs voor provincie Antwerpen (ontwerp- en 

productiekost inbegrepen) van €100-€120, BTW inclusief, rekening houdende met 

een (initiële) bestelling van 80 exemplaren.  

 

De ontwerper is vrij zijn/haar naam of signatuur in het ontwerp te verwerken. Het gekozen 

relatiegeschenk en diens ontwerper zullen onder meer aangekondigd worden op de websites van 

POM Antwerpen en provincie Antwerpen en via persmededeling. Het is de gekozen inschrijver ook 

toegestaan zich via de eigen communicatiekanalen te profileren als de ontwerper van het 

relatiegeschenk van provincie Antwerpen.  

 

 

DE PROCEDURE  

De gunning van deze opdracht zal verlopen via meerdere rondes.  

 

Ronde 1:  De ontvangen dossiers worden conform de gunningscriteria geëvalueerd, zonder 

bijkomende toelichtingen of vraagstellingen. De 3 tot 5 best geklasseerde inschrijvers 

uit de eerste ronde zullen toegelaten worden tot ronde 2. De inschrijvers die 

toegelaten worden tot ronde 2 krijgen nog een termijn van drie weken om hun 

voorstel verder uit te werken voor de presentatie.  



 
 

 
 

Ronde 2:  Na de eerste evaluatieronde worden de 3 tot 5 best geklasseerde inschrijvers 

uitgenodigd om hun voorontwerp verder uit te werken en bij voorkeur een prototype 

te ontwikkelen. Op basis van deze uitdieping van het ontwerp en eventuele 

bijkomende aanpassingen aan het ingediende dossier zal de puntenscore bijgestuurd 

worden. De best gerangschikte inschrijver wordt finaal gekozen en zal een bestelling 

van 80 exemplaren van het relatiegeschenk ontvangen, conform de opgegeven prijzen 

in het ingediende dossier. Aan elke inschrijver die toegelaten wordt tot ronde 2 wordt 

een vergoeding toegekend van €650 (BTW inclusief). Daarnaast mogen de niet-

gekozen inschrijvers uit ronde 2 de onkosten voor het prototype, zoals doorgegeven 

in het ingediende dossier, eveneens aan POM Antwerpen factureren.  

 

POM Antwerpen behoudt het recht om de periode van de aanbesteding te verlengen, de 

aanbesteding uit te stellen of te annuleren wegens omstandigheden buiten haar controle om en zal 

hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden.  

 

 

INDIENEN  

Een dossier ter indiening op deze oproep dient te bestaan uit volgende elementen:  

-  Ingevuld formulier ‘Open oproep relatiegeschenk provincie Antwerpen’  

-  Ideeschets(en) van het te produceren relatiegeschenk  

-  Verduidelijking van het ontwerpconcept (+/- halve pagina A4)  

-  Detaillering van de productietijd en kostprijs voor de productie van 80 exemplaren, 

alsook de kostprijs voor het ontwikkelen van een prototype.  

-  Optioneel: link naar portfolio, indien beschikbaar  

 

Indienen kan tot en met 20 mei 2016, via e-mail (sara.landuydt@pomantwerpen.be) of per post 

(POM Antwerpen t.a.v. Sara Landuydt, Lange Lozanastraat 223, 2018 Antwerpen).  

 

Indien het dossier niet volledig is of laattijdig ontvangen wordt, zal de inschrijver niet weerhouden 

worden. Ingediende dossiers worden niet teruggestuurd, maar wel vernietigd teneinde de 

confidentialiteit van niet geselecteerde ontwerpen te garanderen.  

 

 

GUNNINGSCRITERIA  

De ingediende ontwerpen zullen beoordeeld worden op basis van:  

1. Prijs – 50%  

-  De kostprijs van het geschenk voor provincie Antwerpen bedraagt €100-€120, BTW 

inclusief, rekening houdende met de oplage van 80 exemplaren  

 

2. Kwaliteit – 50%  

-  Aansluiting bij de opdrachtvoorwaarden, zoals hierboven omschreven  

-  Haalbaarheid van de productie van het ontwerp binnen de vooropgestelde deadline  

-  Originaliteit  



 
 

 
 

BUDGET  

Het relatiegeschenk heeft een kostprijs voor provincie Antwerpen (ontwerp- en productiekost 

inbegrepen) van €100-€120, BTW inclusief, rekening houdende met een (initiële) bestelling van 80 

exemplaren. De geselecteerde inschrijver mag 50% van het budget bij aanvang van het project 

factureren, de overige 50% volgt na oplevering van de 80 exemplaren. De ontwerper draagt de 

verantwoordelijkheid inzake productie. De productiekost zit mee vervat in de kostprijs voor provincie 

Antwerpen.   

 

TIMING  

Deadline indienen dossier met conceptvoorstel 20/5/2016  

Bekendmaking selectie 3 tot 5 beste inschrijvers 27/5/2016  

Deadline indienen uitwerking voorontwerp en prototype 17/6/2016  

Bekendmaking finaal gekozen ontwerp 27/6/2016  

Deadline levering min. 5 exemplaren 1/9/2016  

 

 

SAMENSTELLING JURY  

De jury zal bestaan uit minimaal vijf afgevaardigden van onder andere POM Antwerpen, Provincie 

Antwerpen, Mode Museum en DIVA (museum voor edelsmeedkunst, juwelen en diamant).  

 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM  

Inschrijven voor deze oproep impliceert de volledige instemming met de procedure en het reglement 

van de oproep:  

-  POM Antwerpen zal het gebruik van de ingediende dossiers beperken tot het gebruik 

met betrekking tot de evaluatie van een mogelijke samenwerking tussen partijen en 

de uitvoering van de verbintenissen die POM Antwerpen in een overeenkomst met de 

ontwerper op zich heeft genomen. Het gebruik van het ingediende dossier zal in ieder 

geval beperkt zijn tot die doeleinden waar de ontwerper mee heeft ingestemd.  

-  Alle ingestuurde ontwerpen moeten gegarandeerd vrij zijn van royalties en copyrights. 

Indien een dossier in strijd is met de Belgische intellectuele eigendomsrechten wet, 

zullen POM Antwerpen en provincie Antwerpen niet verantwoordelijk gehouden 

worden tegenover derde schuldeisers.  

-  Het ontwerp moet origineel zijn en mag nog niet elders gebruikt zijn.  

-  De inschrijvers hebben niet het recht hun ingediende ontwerp te publiceren, 

verkopen, tonen of publiek te maken voor de officiële bekendmaking van het gekozen 

ontwerp eind juni 2016.  

-  De finaal gekozen inschrijver zal te allen tijde het eigendomsrecht over de ontwerpen 

en de ideeën behouden, maar verbindt zich ertoe het ontwerp exclusief te behouden 

voor gebruik door provincie Antwerpen. Het ontwerp wordt door de inschrijver 

gedurende 2 jaar na levering van elke bestelling geplaatst door provincie Antwerpen 

niet voor commerciële doeleinden gebruikt.  

-  Alle ontwerpen blijven volledig eigendom van de desbetreffende inschrijver.  

 



 
 

 
 

 

 

OPEN OPROEP RELATIEGESCHENK PROVINCIE ANTWERPEN 

 

 

NAAM of BEDRIJF + VERTEGENWOORDIGD DOOR:  

………………………………………………………………………………………………  

 

ADRES:  

……………………………………………………………………………………………… 

 

TEL/GSM:  

………………………………………………………………………………………………  

 

E-MAIL:  

………………………………………………………………………………………………  

 

WEBSITE (indien van toepassing):  

………………………………………………………………………………………………  

 

REKENINGNUMMER (IBAN en BIC):  

………………………………………………………………………………………………  

 

BTW-NUMMER (indien van toepassing):  

………………………………………………………………………………………………  

 

verklaart hierbij in te schrijven voor de open oproep voor het ontwerp en ontwikkeling van 

een relatiegeschenk voor provincie Antwerpen, heeft notie genomen van de procedure, 

timing en deadlines en gaat uitdrukkelijk akkoord met het reglement van de oproep.  

 

Datum:  

 

Plaats:  

 

Handtekening: 


