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ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Buski, zwany dalej Zamavłíającym, zapras7Ä" do składania ofert na wykonanie
usfugĺ pn. ''Pľodukcja i emisja spotu ľeklamowe1o onz filmu ľeklamowego ľezultatów
projektu nealizowanego w ľamach Szwajcaľsko_Polskiego Pľogľamu WspóĘľacy w Domu
Pomocy Społecznej w Zboľowie''.

ł. Przedmiotem zamówienia jest:
l) opľacowanie scenaľiusza i pľodukcja filmu telewizyjnego w oparciu o scenaľiusz

zaakceptowany pÍzez Zamawiającego, Scenaľiusz powĺnien zawieruć, infoľmacje
o Szwajcarsko - Polskim Programĺe WspóĘľacy oruz koľzyściach z rcalizacji pľojektu
,,Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, pówiat
buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pľacowni terapii zajęciowych pomieizczeń
rehabilitacji leczniczej wÍaz zzakupem wyposazenia otaz podniesienie kwalifikacji
peľsonelu'' dla Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie oraz Powĺatu Buskiego. Zamawiający
wymaga od Wykonawcy zamieszczenia tľeści i logotypów graficznych znajdujących się-na
stronie internetowej: www.pľog:amszwajcaľski.gov.pl, zakładka: Dokumenty, podzakładka
wytyczne w/s informacji i promocji.
- Czas trwania filmu od 3 do 5 minut;
- Zdjęcia w jakości minimum Full HD;
- Realizacja wywiadów eksperckich;
_ Udaviękowienie i opľawa muzycznao charakterze aktywizującym;
_ Jasna, żywa koloľystyka dostosowana do chaľakÍeľu pľojektu;
- Wersja w języku polskim oraz wersja z angielskim tłumaczeniem w formie napisów;
- Standaľd technĺczny nagrania umożliwi odtwaľzanie Íilmu zgodnie z obowiązującymi
standardami emisji TY oruzw ínteľnecie w poľtalach multimedialnych.

2) Na bazie filmu, wykonanie 2 spotów ľeklamowych o czasie tľwania do 30 sekund.
3) Emisja filmu (wersja polska) oľaz spotów reklamowych w telewizji regionalnej

(nadającej pľogrÍlm o tematyce regionalnej, dotycący województwa świętokľzyskiego), na
dowolnej platformie ( TV naziemnao satelitaľna, cyfrowa, kablowa). Zamavłiający wymaga,
aby Wykonawc a zapewnił emisję w następujący sposób:
- W okľesie od lipca do síerpnia emisja filmu ľeklamowego ( wersja polska) przez l0 dni, 4
ruzy dzienrlie. Emisja spotu reklamowego pory emisji w godzinach największej oglądalności
pomiędzy godz, 17 _ 2l, ptzed lub po seľwisach infoľmacyjnych o tematyce ľegionalnej.
Zamawiający wymaga aby wykonawca przedstawił dowody w wersjí papierowej
i elektľonicznej na potwíeľdzenie wykonania emisji zgodnie z warunkami.
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4) Emisja spotów ľeklamowych w ogólnodostępnym Poľtalu Multimedialnym
prezentującym wiadomości o tematyce regionalnej (woj. świętolazyskie), umożliuĺiającym
emisję mateľiałów wideo w jakości HD z możliwością odtwaľzania na życzenie. Emisja
spotów ľeklamowych na stľonie głównej Poľtalu, w cyklu stałymo na dedykowanym banerze,
o paľametľach minimum 300 x 300 pix , ptzez min. 10 dni.

2. Wymagania ogólne jakíe Zamawiający stawia Wykonawcy:
1) Wykonawca opracuje scenaľiusz filmu w ciągu 14 dni od daty podpisania

umowy.
2) Wykonawca jest zobowiązany zapewníć niezbędny sprzęt' ľekwizyty' lektoľao

montaż, fotografie, licencjonowaną muzykę z uwzględnieniem opłaty licencyjnej za
wykoľzystane utwory.

3)Wykonawca Ędzie zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego, bez
naliczania dodatkowych opłat, autoľskich praw majątkowych do spotu vľaz ze wszystkimi
elementami (w tym ścieżką dźwiękową) z chwi|ą zapłaty wynagrodzenia, zgodnie z ustawą
z dnia 4 lutego 1994 ľoku o prawie autoľskim i pľawach pokľewnych (tj. oz. U. z2006 ľ., Nľ
90,poz.63l zpożĺ. zm.), na następujących polach eksploatacji:
- utľwalania całości lub części na jakichkolwiek nośnikach danych;
- rozpowszechniania całości lub części w sieciach komputeľolvych w tym w Inteľnecie;
- publicznego odtwaľzanía' wystawiania lub wyświetlania całości lub części;
_ powielaniaczęści lub całości;
1 qrykoľzystania cało ści lub części dla celów ptzekazll telewizyjnego ;

- rozpowszechniania w całości lub części w celach ľeklamowych i promocyjnych,
- wprowadzania uaktualnień tľeści.

4) Rozpoľądzeníe prawami o których mowa w pkt. 3 obejmuje teľytoľium
Rzeczpo spo litej Polsk iej oraz zagr anicy .

5) Wykonawca dostaľczy film reklamowy oľaz spoty ľeklamowe w 3 egzemplarzach
na nośniku DVD.

6) Wykonawca odpowíada za pozyskanie czasu antenowego zgodnie
zwymaganiamiZamawiającegowskazanymipowyżej.

7) Wykonawca przedstawi ĺ pľzektŻe Zarnawiającemu spľawozdanie z emisji filmu.
8) Na kazdym etapie rea|izacji usługi Wykonawca jest zobowiąza.ny uwzględnić

wýyczne i uwagi Zamawiającego' co do tľeści filmu reklamowego.

3. Waľunki udziału:
1) w postępowaniu mogą bľać udział Wykonawcy, ktőrzy na potwieľdzenie

posiadanego doświadczeníazamieszpą infoľmację w foľmularzu ofeľtowym o szczegółach 1

ztealizowanej usługi polegającej na pľodukcji filmu ptzeziaczonego do emisji i
wyemĺtowanego w telewizji o waľtości nie mniejszej niż kwota 5.000 zł (pięć: tysięcy zł) .

2) Ikýeľia oceny oferty: 100o/o cena
3) ofeľta i wykaz dokumentówjakie naleŻy dołączyć, do ofeĺy:

Druk ofeľty zgodny zewzoremstanowiącymzałącznik nr 1 do zapyÍania ofeľtowego.
4) Zapytanie ofeľtowe jest prowadzone bez stosowania pľzepisów ustawy z dnia 29

stycznia}}D4 r. Prawo Zamőwień Publicznych na podstawie aľt. 4 pkt 8 ( Dz. U z20|3 r.
poz. 907, |047 í 1473 oraz z Ż0I4 r. poz. 423).

5) Postępowanie prowadzone jest w tľybie zapytania ofeľtowego z zachowanĺem
zasady konkurencyjności, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, które Íinansowane
są ze śľodków publicznych, a ich wartośó nie pľzekľaczawyraŻonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro.

6) I<aŻdy Wykonawca może złożyć, tylko jedną ofeľtę. ofeľtę spoľządza w języku
polskirn i składa na załączonym wzorue oferty cenowej. Tľeść ofeľty musi odpowiadać treści
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ZapyÍania oÍ'eľtowego. Wykonawca ponosi wszystkie koszty
ofeľty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofeľt częściowych.

7) Skan podpisanego foľmulaľza ofeľty' drogą elektľoniczną, na|eży

ĺ9.06.2015 roku do godz.l2z00 na adľes e-mail Staľostwa Powiatowego w

związane z ptzygotowaniem

pľzesyłać do dnia
Busku-Zdľoju:

cenowe z Wykonawcą, którego oÍbrta

zmiany tľeści niniejszego Zapyĺania,
Dokonane zrniany zostaną ptzekazane
wystosowano zapý.anie ofeľtowe otaz

st a ľo stw oíĐp ow i at. b u sko. n l
W ternacie wiadomośc i należy napisać: ,,,Zapytanie cenowe Znak IPI.042.3.30.2015'

oferty któľe wpłyną po terminie nie będą bľane pod uwagę'
8) ofeľowana cena jest ceną ryczahowąbľutto, zawieĺającą wszystkie koszty związane

z wykonaniem pľzedmiotu zamówienia.

4' osoby ze stľony Zamawiającego upľawnione do kontaktu:
Piotľ WoŹniak - Staľostwo Powiatowe w Brrsku-Zdľoju. ul. Mickiewicza 15,

28-l00 Busko-Zdľój, tel.41 3783051 wew. 249, ťaks41 3783578

e-mail : 1'l itlt ľ. rr tl zĺl ia k'ĺll1lo u' i ĺtt . lrtrslĺo. 1ll

5. Inne postanowienia:
1) Zamawiający może pľowadzić negocjacje

została wybrana j ako najkoľzystniej sza.
2) Zamawiający zastľZega sobie pľawo do

w szczegőlności w zakresie terminu składania ofeľt'
piezwłocznie wszystkim wykonawcom' do których
zamieszczone na stľo nie inteľneto w ej Zamaw iając e go .

3) Teľmin związaniaofeľtą : 30 dni od dnia zakonczenia teľminu składania ofeľt.

4) Po wyboľze najkoľzystniejszej ofeľty Zamawiający zamieści infoľmacje o wyborze

na stľonie inteľnetowej oľaz skontaktuje się z Wykonawcą' ktőľy złożył najkoľzystniejszą

ofeľtę w celu zawarcia Llmowy.

ZATWIERDZAMZ


