DRG-II-1.813.4.2018

Poznań, 11 grudnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE:
PROMOCJA WALORÓW GOS PODARCZYCH WOJEWÓDZT WA WIELKOPOLSKIEGO
– REALIZACJA FILMU PROMOCYJNEGO

INFORMACJE O ZAMAWIA JĄCYM ORAZ ADRES KORESPON DENCYJNY:
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
(UMWW) - Departament Gospodarki (DRG)
Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
NIP: 778-13-44-777
www.umww.pl www.iw.org.pl
DANE OSÓB DO KONTAKT U ORAZ UDZIELANIA DOD ATKOWYCH INFORMACJI :
Karolina Atraszkiewicz - Ruta
tel.: 61 626 62 52
e-mail: karolina.atraszkiewicz(at)umww.pl
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓ WIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji filmu promującego markę Wielkopolska poprzez
prezentację innowacyjnych rozwiązań (produktów/usług) zgłoszonych przez 4 Laureatów Konkursu o Nagrodę
Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i - Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” (edycja 2018) oraz krótką
informacją o idei konkursu.
Przedmiotowy film przygotowany zostanie z materiałów audio-wizualnych oraz elementów animacji przygotowanych
i zebranych/nagranych przez Wykonawcę. Warstwa graficzna filmu ma być spójna z identyfikacją wizualną marki
Wielkopolska przesłaną Wykonawcy po podpisaniu Umowy. Przekaz dynamiczny i wsparty nowoczesną grafiką. Slajd
rozpoczynający i kończący film ma zawierać dane Zamawiającego.
Przeznaczenie filmu: emisja w TV, udostępnianie poprzez Internet oraz transmisja podczas imprez targowych, misji
i spotkań o charakterze gospodarczym.
Wykonawca przygotuje film z podkładem muzycznym i lektorem oraz wersję z napisami – j. polski i j. angielski.
Tłumaczenie materiału po stronie Wykonawcy.
Długość filmu: max. 1 minuta
Standard: Full HD, Rozdzielczość: 1920x1080
Wykonawca otrzyma dane Laureatów nie wcześniej niż dnia 20 grudnia 2018 roku po godzinie 12:00. Zadaniem
wykonawcy jest bezpośredni kontakt z przedstawicielami firm w celu pozyskania treści oraz realizacji zdjęć.
Zadania Wykonawcy obejmują m. in.:
 Opracowanie scenariusza filmu oraz treści prezentowanych przez lektora/tekstu
 Realizacja materiału filmowego
 Oprawa graficzna
 Montaż i reprodukcja
 Udźwiękowienie
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Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,
984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy.
Kod CPV: 92111210-7
2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
2.1. Usługa realizowana będzie w terminie od momentu podpisania umowy do 28 grudnia 2018 r. włącznie.
3. WYMAGANIA CO DO OFERENTA
3.1. Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw lub do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania.
3.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają doświadczenie w realizacji zamówień
o cechach porównywalnych z przedmiotem zamówienia, tj. wykonali w ostatnich trzech latach minimum 2
usługi realizacji filmów promujących elementy związane z gospodarką.
UWAGA: Niespełnienie powyższych wymagań przez Oferenta powoduje dyskwalifikację oferty ze względów
formalnych i zaprzestanie jej rozpatrywania.
4. WYMAGANIA CO DO OFERTY
4.1. Wykonawca zainteresowany realizacją zlecenia złoży ofertę w formie elektronicznej zawierającą – według
wzoru: załącznik nr 1:
4.1.1 Dane Oferenta:

nazwa i dane teleadresowe, NIP,
 dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
4.1.2 Datę sporządzenia oferty i podpis osoby uprawnionej do składania oferty.
4. 1.2 Cenę realizacji zamówienia netto oraz brutto wyrażoną w PLN.
4.2. Opis posiadanego doświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu wraz z
dokumentami potwierdzającymi wykonanie usługi – według wzoru: Załącznik nr 2.
4.3. Oferta przesłana w wersji elektronicznej w j. polskim zostanie sporządzona w edytorze tekstu,
umożliwiającym Zamawiającemu swobodne przetwarzanie bez ponoszenia w tym zakresie kosztów przez
Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż dysponuje pakietem biurowym „Microsoft Office”. Dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu mogą zostać przesłane w formie
zeskanowanej.
UWAGA: Niespełnienie powyższych wymagań przez Oferenta powoduje dyskwalifikację oferty ze względów
formalnych i zaprzestanie jej rozpatrywania.
5. TERMIN I MIEJSCE SKŁ ADANIA OFERT
5.1. Oferta przesłana powinna być oznaczona tytułem przedmiotu zamówienia.
5.2. Oferty należy składać w terminie do dnia ….... grudnia 2018 r. godzina ………..
5.3. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.drg@umww.pl.
5.4. O przyjęciu oferty i rozpoczęciu procedury weryfikacji decyduje data wpływu do UMWW.
5.5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIE JSZEJ OFERTY
6.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium 100 % cena.
6.2. Cena brutto oferty, wskazana w formularzu ofertowym, musi obejmować wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia (również koszty ponoszone przez ewentualnych podwykonawców

2

i partnerów) oraz wartość autorskich praw majątkowych oraz wynagrodzenie z tytułu ich przeniesienia. Liczba
punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona według następującego wzoru:
najniższa cena brutto przedstawiona w ofertach
Liczba punktów = -------------------------------------------------------------------- x 100 pkt.
cena brutto oferty badanej
6.3. Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy
z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
6.4. Oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na adresy osób wskazanych w ofertach.
7. DODATKOWE INFORMACJE
7.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych ani łączonych.
7.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
7.3. Oferty osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą powinny zawierać zgodę na przetwarzanie
danych osobowych do celów niniejszego postępowania zgodnie z załącznikiem nr 3.
7.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania
przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
7.5. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
7.6. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.
7.7. Autorskie prawa majątkowe do produktów niniejszego zamówienia reguluje umowa (Wykonawca przenosi
prawa autorskie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na Zamawiającego w momencie podpisania
protokołu odbioru całości przedmiotu zamówienia).
8. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
8.1 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
8.2 Załącznik nr 2 - Wykaz usług
8.3 Załącznik nr 3 - Oświadczenie
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Załącznik 1
FORMULARZ OFERTOWY
Ja niżej podpisany / podpisana
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko)
reprezentujący / reprezentująca
…………………………………………………………………….…………………………………………………………… (nazwa i adres Oferenta, NIP)
w związku z zapytaniem ofertowym: PROMOCJA WALORÓW GOSPODARCZYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
– REALIZACJA FILMU PROMOCYJNEGO
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę:
(netto) ……………………………………………………PLN
+ ……% VAT w kwocie ……………………………..PLN
cena (brutto): ……………………….…PLN
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………)
1. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY
2.1 Wykaz usług zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.2 Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2.3 Inne: ………………………………………………………
UWAGA: Niewłaściwe skreślić.
2. OŚWIADCZENIE
3.1 Zapoznałem/zapoznałam się z zapytaniem ofertowym wraz z jego załącznikami i nie wnoszę zastrzeżeń oraz
zdobyłem/zdobyłam konieczne informacje do przygotowania oferty.
3.2 Akceptuję termin wykonania zamówienia.
3.3 Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i że moja oferta jest zgodna z
wymaganiami zawartymi w tym dokumencie.
3.4 Oświadczam, że posiadam doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami
określonymi w zapytaniu ofertowym.
3.5 Uważam się za związanego/związaną niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert.
3. DANE KONTAKTOWE W SPRAWIE OFERTY
…………………………………………………………………………………………………………….……... (wypełnić: imię i nazwisko, telefon, e-mail)
4. PODPIS I DATA

________________
(Miejsce, data)

___________________________
(Podpis osoby uprawnionej do składania oferty)
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Załącznik 2
WYKAZ USŁUG
Ja niżej podpisany / podpisana
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko)
reprezentujący / reprezentująca
…………………………………………………………………….…………………………………………………………… (nazwa i adres Oferenta, NIP)
w związku z zapytaniem ofertowym na usługę: PROMOCJA WALORÓW GOSPODARCZYCH WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO – REALIZACJA FILMU PROMOCYJNEGO
Oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy – w tym okresie, reprezentowany przeze mnie podmiot wykonał minimum 2 usługi realizacji filmów
promujących elementy związane z gospodarką.
Lp.

Nazwa
Zamawiającego

Opis usługi i data jej realizacji

Dokument potwierdzający
wykonanie usługi

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

________________
(Miejsce, data)

___________________________
(Podpis osoby uprawnionej do składania oferty)
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Załącznik 3
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany / podpisana
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko)
reprezentujący / reprezentująca
…………………………………………………………………….…………………………………………………………… (nazwa i adres Oferenta, NIP)
w związku z zapytaniem ofertowym na usługę: PROMOCJA WALORÓW GOSPODARCZYCH WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO – REALIZACJA FILMU PROMOCYJNEGO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych w Ofercie danych (imię, nazwisko, e-mail, telefon, nazwa i adres firmy)
przez administratora, którym jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, do celów realizacji niniejszego zamówienia
oraz celów archiwizacyjnych dokumentacji.

________________
(Miejsce, data)

___________________________
(Podpis osoby uprawnionej do składania oferty)
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