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STA R0ş¬,']¬W() POWIATOWE do Regulaminu udzielania zamówień,
W p¿uSku-z,d;-„ju które finansowane są ze środków publicznych,

.He.§e,.a¿ mwyçtycji Pr0m0C]Í a ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
Í mœgmcii I Unią Eumpaiską rownowartosci kwoty 30 000 euro

Busko-Zdrój, dn. 23.06.2015 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

l. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usługi pn. ”Produkcja i emisja spotu reklamowego oraz filmu
reklamowego rezultatów projektu zrealizowanego W ramach Szwajcarsko~Polskiego
Programu Współpracy W Domu Pomocy Społecznej W ZboroWie".

Przedmiot zamówienia będzie realizowany' W ramach Projektu nr
PL33/SPPW/lill/Nrl l/2012 "Podniesienie jakości usług świadczonych W Domu Pomocy
Społecznej W Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni
terapii zajęciowych pomieszczeń rehabilitacji leczniczej Wraz z zakupem Wyposażenia oraz
podniesienie kwalifikacji personelu".
1) Opracowanie scenariusza i produkcja filmu telewizyjnego W oparciu o scenariusz
zaakceptowany przez Zamawiającego;
- Czas trwania filmu od 3 do 5 minut;
- Zdjęcia W jakości minimum Full HD;
- Realizacja wywiadów eksperckich;
- Udżwiękowienie i oprawa muzyczna o charakterze aktywizującym;
- Jasna; żywa kolorystyka dostosowana do charakteru projektu;
- Wersja W języku polskim oraz wersja z angielskim tłumaczeniem W formie napisów;
- Standard techniczny nagrania umożliwi odtwarzanie filmu zgodnie z obowiązującymi
standardami emisji TV oraz W internecie W portalach multimedialnych.
2) Na bazie filmu; wykonanie 2 spotów reklamowych o czasie trwania do 30 sekund.
3) Emisja filmu (wersja polska) oraz spotów reklamowych W telewizji regionalnej (nadającej
program o tematyce regionalnej, dotyczący województwa świętokrzyskiego), na dowolnej
platformie ( TV naziemna, satelitarna, cyfrowa, kablowa). Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca zapewnił emisję W następujący sposób:
- W okresie od lipca do sierpnia emisja filmu reklamowego ( Wersja polska) przez 10 dni, 4
razy dziennie. Emisja spotu reklamowego pory emisji W godzinach największej oglądalności
pomiędzy godz. 17 - 21, przed lub po serwisach informacyjnych 0 tematyce regionalnej.
Zamawiający wymaga aby wykonawca przedstawił dowody W wersji papierowej
i elektronicznej na potwierdzenie vvykonania emisji zgodnie z warunkami.
4) Emisja spotów reklamowych w ogólnodostępnym Portalu Multimedialnym prezentującym
wiadomości o tematyce regionalnej (woj. świętokrzyskie), umożliwiającym emisję
materiałów wideo W jakości HD z możliwością odtwarzania na życzenie. Emisja spotów
reklamowych na stronie głównej Portalu, W cyklu stałym, na dedykowanym banerze„
0 parametrach minimum 300 x 300 pix , przez min. 10 dni.
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2. Kurs 1 euro wynosi 4,2249 zł

3. Wartość zamówienia oszacowano W dniu 15.06.2015r. na kwotę 8100.00 zł netto,

kalkulacja własna (1917,20 euro).

4. W dniu 15 czerwca 2015 roku zapytanie zamieszczono na stronie internetowej;
wwwpowiat.buskopl

5. Do dnia 19.06.2015 r. do godz. 12:00 uzyskano następujące oferty na realizację
zamówienia - oferty składano drogą elektroniczną:

1). Asia Film Production Sp. Z o.o. 01-377 Warszawa ul. Połczyńska 21 A
(biuro@asiafilmproduction.pl) - cena 71893,50 zł brutto, słownie: siedemdziesiąt jeden
tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy zł. W/100, oferta jest zgodna z zapytaniem cenowym.

2). Aerofoto B.Z. Chojęta, 19-300 Ełk ul. Jakubczaka 15
(off1ce.aerofoto@gmail.pl) - cena 13833,00 zł brutto, słownie: trzynaście tysięcy osiemset
trzydzieści trzy zł 00/100. Oferta jest zgodna z zapytaniem cenowym.

3). SFERA TV Sp. z o.o. (zarzad@sferatv.pl) _- cena 20356,50 zł brutto. słownie:
dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć zł. °°/100, oferta jest zgodna z zapytaniem
cenowym.

4). GOLDEN STORM FILM Artur Brzozowski 20-486 Lublin, ul. Nałkowskich 125/15
(firma@gsfilm.pl) - cena l9680,00 zł brutto, słownie: dziewiętnaście tysięcy' sześćset
osiemdziesiąt zł. 00/100, oferta jest zgodna z zapytaniem cenowym.

5). TELEWIZJA ŚVVIĘTOKRZYSKA Andrzej Kazanowski 25-017 Kielce, ul.
Paderewskiego 4/13 (akazanowski@tvswietokrzyska.pl) - cena 7933,50 zł brutto, słownie:
siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy zł. 50/100. oferta jest zgodna z zapytaniem
cenovwm.

6). Telewizja Polska S.A. Oddział W Kielcach ul. Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce
(rek1ama.kielce@tvp.0pl) - cena 27183 zł brutto, słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto
osiemdziesiąt trzy zł O/100. oferta jest zgodna z zapytaniem cenowym.

7). BLUE EYES MEDIA Sp. z o.o. ul. Połczyńska 21 A, 01-377 Warszawa
(grzegorz@be-media.com.pl) - cena 18450 zł brutto, słownie: osiemnaście tysięcy czterysta
pięćdziesiąt zł. 00/100, oferta jest zgodna z zapytaniem cenowym.
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6. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Proponuję udzielić zamówienie Wykonawcy:

TELEWIZJA ŚWIĘTOKRZYSKA
Andrzej Kazanowski

25-017 Kielce, ul. Paderewskiego 4/13
NIP 663-1 18-03-22

za cenę 7933,50 zł brutto.

7. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza W kryterium cena -100%.

8. Postępowanie prowadził :

Piotr Woźniak, Referat Inwestycji, Promocji i Integracji z Unią Europejską Starostwa
Powiatowego W Busku-Zdroju; tel. 41 -378-30-51/52 wew. 249
e-mail: piotr.wozniak@poWiat.busko.pl

I N S P E K T O R
Referatu Inwestycji, Promocji
1 lnfßgfālşåiz Uni Europeską

..M@W.Jmgr mz. Piotr ozniak
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