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Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 
 

Rzeszów, 11.06.2015 r. 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  

i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” 

Rynek 16/1 

35-064 Rzeszów 

tel. 17 852 85 26, 661 113 291 

e-mail: ewelina.n@procarpathia.pl 

 

Zapytanie ofertowe 

o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” realizowanego 

w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 

Europejskiej, prosimy o składanie ofert na zamieszczenie materiałów (teksty, zdjęcia, materiały 

filmowe) dotyczących obiektów występujących na Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki (około 

40 obiektów) w telewizji hybrydowej (HbbTV), która jest dostępna dzięki wprowadzeniu 

Naziemnej Telewizji Cyfrowej.  

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”,  

35-064 Rzeszów, Rynek 16/1 w ramach realizowanego projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most 

Współpracy” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu 

współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu 

„Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” z zachowaniem zasady konkurencyjności. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie materiałów (teksty, zdjęcia, materiały filmowe 

dotyczących obiektów występujących na Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki (około 40 

obiektów) w telewizji hybrydowej (HbbTV), która jest dostępna dzięki wprowadzeniu Naziemnej 

Telewizji Cyfrowej.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) Termin realizacji zamówienia: 1.07.2015 r. do dnia 23.09.2015 r., 

b) Teksty i zdjęcia zostaną dostarczone przez Zamawiającego najpóźniej do dn. 15.07.2015 r., 
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c) Materiały filmowe (długośd około 3:00 - 4:30 min.) w formacie Full HD, DVD bądź w wersji 

internetowej zostaną dostarczone przez Zamawiającego najpóźniej do dn. 15.07.2015 r., 

d) Wykonawca zamieści na stronie serwisu informację o źródłach finansowania oraz 

instytucji realizującej projekt zgodnie z Wytycznymi ws. informacji i promocji Szwajcarsko–

Polskiego Programu Współpracy, które dostępne są na stronie 

www.programszwajcarski.gov.pl i zaakceptowane przez Zamawiającego, zgodnie  

z możliwościami Wykonawcy. 

 

Oferent winien w całości zrealizowad zapytanie ofertowe. Nie dopuszcza się ofert częściowych  

i wariantowych. 

 

Wykonawca może powierzyd wykonanie zamówienia lub jego części podwykonawcom. 

 

IV. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA 

Dostarczenie gwarancji umieszczenia ww. materiałów w okresie 1.07.2015 – 23.09.2015 r.  

w telewizji hybrydowej (HbbTV), która jest dostępna dzięki wprowadzeniu Naziemnej Telewizji 

Cyfrowej. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyd ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania. 

 

Oferta powinna byd: 

- opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadad datę sporządzenia, 

- zawierad dokładną nazwę oferenta, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, 

- podpisana.  

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna byd przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 

ewelina.n@procarpathia.pl, poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  

i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub dostarczona 

osobiście do siedziby biura do dnia 18.06.2015 r.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją ofertę. 

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.podkarpackiesmaki.pl oraz 
www.procarpathia.pl 
 
 
 

mailto:ewelina.n@procarpathia.pl
http://www.podkarpackiesmaki.pl/
http://www.procarpathia.pl/
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VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Wykonawca usługi zostanie wyłoniony najpóźniej do dnia 19.06.2015 r. w oparciu  
o najkorzystniejszą cenowo ofertę.  

2. Wykonawca usługi zostanie poinformowany drogą mailową. 
3. Wynik najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej 

www.podkarpackiesmaki.pl oraz www.procarpathia.pl 
 

IX. OCENA OFERT  

Jedynym kryterium oceny jest cena brutto.  

 

Cena – 100% 

 

Oferent, który poda najniższą cenę otrzyma 100 pkt. zaś pozostałe oferty otrzymają liczbę 

punktów proporcjonalną, wg wzoru: 

 

Cena = 
Cena najniższa 

x 100 
Cena oferty badanej 

 

Wymogiem wobec oferenta jest dostarczenie gwarancji umieszczenia ww. materiałów w okresie 

1.07.2015 – 23.09.2015 r. w telewizji hybrydowej (HbbTV), która jest dostępna dzięki 

wprowadzeniu Naziemnej Telewizji Cyfrowej. 

 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

- jej treśd nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

 

X. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewelina Nycz pod numerem telefonu 17 852 85 26, 661 113 

291 oraz adresem e-mail: ewelina.n@procarpathia.pl 

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od oferentów wyjaśnieo dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

 

 
Załącznik:  

1. Formularz ofertowy.  

http://www.podkarpackiesmaki.pl/
http://www.procarpathia.pl/
mailto:ewelina.n@procarpathia.pl

