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Chrzanów, 21 lutego 2018 roku
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”
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tel. 32 720 65 02

Zapytanie ofertowe
I. ZAMAWIAJĄCY
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”
ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów,
tel. 32 720 65 02, fax. 32 720 65 01
NIP 628-216-17-85, REGON 120324942, KRS: 0000262087
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3
„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania” dla
operacji polegającej na przygotowaniu połączonym z realizacja projektu współpracy, w ramach
Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 pochodzących z funduszu EFRROW
zgodnie z warunkami określonymi ustawą RLKS, ustawą PROW, ustawą EFMR, ustawą PS
oraz umową o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność nr 00009-6933-UM0610009/15 w ramach projektu współpracy o tytule
„Rozwój ekomuzeów na rzecz promocji turystyki na obszarach wiejskich i małych miast
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Opracowanie scenariusza dla 6 spotów promujących z czego 5 spotów będzie dotyczyło
pojedynczych gmin lub miejscowości lub tematów, a 1 spot będzie filmem łączącym
lub rozwijającym krótsze filmy.
2. Produkcja warunki:
 1 spot łączący lub rozwijający krótsze filmy – od 4 do 6 minut wraz z jego
skróconą 15 sekundową wersją
 5 spotów promujących daną gminę lub miejscowość lub temat – od 30 sek do
120 sek
 Umieszczenie wszystkich spotów na portalu YouTube Partnerstwa na Jurze
oraz przekazanie przez wykonawcę 50 płyt DVD z nagranym materiałem
w formacie umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach, wraz z
okładkami.


Wykonawca zapewni udział profesjonalnego lektora, który wejdzie w rolę
komentatora treści nagrania.



Wykonawca zapewni podkład muzyczny (możliwość wyboru z co najmniej 3
propozycji – mile widziany podkład regionalny lub).Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu oświadczenie o nabyciu praw do użycia wybranego przez
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Zamawiającego fragmentu muzycznego do produkcji materiału promocyjnego
będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.


Produkcja filmów powinna odbywać się z użyciem profesjonalnego sprzętu.
W cenie usługi Wykonawca zapewni: montaż, profesjonalne oświetlenie,
udźwiękowienie, efekty specjalne, opracowanie graficzne, transport, nośniki,
digitalizację.



Wykonawca zorganizuje kolaudację, podczas której przedstawi Zamawiającemu do
akceptacji zmontowany materiał promocyjny. W terminie 7 dni roboczych od
przedstawienia zmontowanego materiału promocyjnego Zamawiającemu
przysługuje prawo do poprawek, a Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki,
w terminie siedmiu dni od zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Poprawki
Zamawiający zgłasza w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną do
upoważnionej przez Wykonawcę osoby. Zaakceptowany przez Zamawiającego
Materiał promocyjny Wykonawca przekaże w terminie 4 dni od akceptacji.




Prawa autorskie:
W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych
do Materiału promocyjnego na wszystkie pola eksploatacji, w szczególności:
- utrwalania i zwielokrotniania dowolną 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 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.
Zamawiający zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zezwolenia osób,
których wizerunki zostały utrwalone w Materiale promocyjnym na ich
rozpowszechnianie




Filmy muszą zawierać sceny ruchome kręcone z lotu ptaka z wykorzystaniem drona oraz
zdjęcia z wykorzystaniem podkładu muzycznego, elementów graficznych i animacji.
W spotach muszą widnieć loga unii europejskiej wykorzystane zgodnie z księgą wizualizacji
PROW oraz loga LGD ,,Partnerstwo na Jurze” i Chrzanolandii.
Film musi zostać nakręcony na przełomie kwiecień – czerwiec2018 r.
W razie zaistniałej potrzeby zamawiający udostępni wykonawcy zdjęcia oraz filmy ze swojej bazy
do uzupełnienia w spotach.
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 czerwiec 2018 roku
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Prosimy o przygotowanie oferty na przedmiot zamówienia wymieniony w pkt II. ust. 2
W ofercie proszę o umieszczenie informacji:
- cena brutto usługi,
- forma współpracy (umowa zlecenie z osobą, umowa z firmą)
- oferta musi zawierać informację o doświadczeniu oferenta w realizacji podobnych zleceń, w
postaci filmów zapisanych na CD lub aktywnych linków przekierowujących do filmów
wykonanych przez wykonawcę.
- datę sporządzenia,
- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
biuro@partnerstwonajurze.pl, faksem na nr: 32 720 65 01, poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” ul. Focha 3, 32-500
Chrzanów do dnia 7 marca 2018 roku do godziny 12:00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana maksymalnie do dnia 14 marca 2018 roku, a wyniki
i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- cena 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta
telefonicznie.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela biuro LGD pod numerem telefonu 32 720 65 02 oraz adresem
email: biuro@partnerstwonajurze.pl.
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