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Chodzież, 17.03.2017 r. 

 

W związku z realizacją przez LGD „Dolina Noteci” projektu współpracy Centrum Edukacji Lokalnej 

Przedsiębiorczości, zostanie zakupiona niżej opisana usługa. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na nagranie filmu promocyjnego. 

I. Zamawiający 

Stowarzyszenie „Dolina Noteci”; ul. Sienkiewicza 2; 64-800 Chodzież 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Zapytanie ofertowe dotyczy stworzenia filmu promocyjnego dla LGD Dolina Noteci. 

2. Film z przeznaczeniem do umieszczenia na stronach internetowych LGD, emisji podczas imprez 

targowych, emisji podczas spotkań / konferencji / prezentacji oraz dystrybucji bezpośredniej na płytach 

DVD / USB oraz promocji w mediach. 

3. Długość filmu 5-7 minut, podzielonego na 3 krótsze zakresy tematyczne możliwe do osobnej publikacji 

(edukacja, przedsiębiorczość, atrakcje Doliny Noteci) 

4. Film wykonany będzie w standardzie FullHD, w rozdzielczości 1920x1080. 

5. Celem filmu promocyjnego będzie pokazanie w skondensowanej formie walorów gospodarczych 

regionu LGD, kluczowych obszarów gospodarki, obecnych w regionie przemysłów wysokiej szansy 

oraz potencjału dydaktycznego i edukacyjnego regionu. 

6. Produkcja filmu promocyjnego powinna odbywać się z użyciem profesjonalnego sprzętu. W cenie usługi 

Wykonawca zapewni: montaż, profesjonalne oświetlenie, udźwiękowienie, efekty specjalne, 

opracowanie graficzne, transport, nośniki, digitalizację. 

7. W cenie usługi Wykonawca zapewni opracowanie scenariusza i terminarza, który uzgodni z 

Zamawiającym. Koncepcja filmu/zarys scenariusza musi stanowić załącznik do przedkładanej oferty. 

Wykonawca dodatkowo punktować będzie oferty, które będą przedstawiać koncepcję/zarys scenariusza 

w formule czytelnej dla Zamawiającego i atrakcyjnej wizualnie (storyboard, wstępny montaż z 

materiałów wykonawcy przedstawiający koncepcję). 

8. W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych do Materiału 

promocyjnego na wszystkie pola eksploatacji, w szczególności: utrwalania i zwielokrotniania 

jakąkolwiek techniką (w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo) w 

jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku m. in. płyta DVD, pendrive; wprowadzania do 



                                                                              

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Stowarzyszenie „Dolina Noteci’ 

ul. Sienkiewicza 2 

64-800 Chodzież 
 

komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; publicznego udostępniania materiału w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w 

Internecie); publicznego odtwarzania; użyczania i/lub najmu; nadawania za pomocą wizji i/lub fonii 

przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną; nadawania za pośrednictwem satelity; 

równoczesnego i integralnego nadawania m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych i sieci 

kablowych. Wykonawca powinien oświadczyć, iż przeniesienie w/w praw autorskich nie jest 

ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

 

III. Miejsce oraz termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć osobiście w terminie do 24.03.2017 r. do godz. 14:00 w biurze Stowarzyszenia „Dolina 

Noteci”, ul. Sienkiewicza 2, 64-800 Chodzież, lub za pośrednictwem poczty w ww. terminie (liczy się data 

dostarczenia oferty). Oferty złożone po terminie nie będę rozpatrzone. Oferent może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od 

oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

 

IV. Kryterium oceny ofert w tym opis sposobu obliczania oferty 

Waga: 

cena 80% 

doświadczenie 20% 

 

V. Sposób przygotowania oferty 

Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem załącznika 1 niniejszego zapytania w terminie określonym 

w p. III. Oferta powinna być czytelna. Cena powinna obejmować wszystkie koszty przedstawione wyłącznie 

w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna być ceną brutto. 
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VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał 

prawidłowo sporządzoną ofertę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zgodnie z pkt. III 

niniejszego zapytania. Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy. Jeżeli oferent, którego 

oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 

VII. Informacje dodatkowe 

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim doświadczeniem i narzędziami niezbędnymi do 

wykonania zadania. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybierania żadnej oferty, bez podania 

przyczyny. 

 

Załączniki do zaproszenia: 

Załącznik nr 1 – Wzór oferty. 
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Załącznik nr 1 

Wzór oferty cenowej 

 

…………………………………       Data:……………………. 

………………………………… 

………………………………… 

                   Dane Oferenta 

Stowarzyszenie „Dolina Noteci” 

ul. Sienkiewicza 2 

64-800 Chodzież 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na nagranie filmu promocyjnego.  

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe za wskazaną usługę proponowana cena przedstawia się 

następująco: 

 

Lp. Nazwa usługi Cena brutto 

1. Nagranie filmu promocyjnego  

 RAZEM  

 

 

 

…………………………………………. Podpis i pieczęć oferenta 


