
 

 

  1 

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

Rzeszów, 04.06.2014 r. 
Zamawiający: 
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 
przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej, prosimy o składanie ofert na produkcję i emisję dwóch filmów 
(około 15 min. każdy) poświęconych tematyce produktów regionalnych, tradycyjnych  
i ekologicznych występujących w województwie podkarpackim oraz ich emisje na antenie telewizji 
regionalnej o geograficznym zasięgu oddziaływania – co najmniej 90% pokrycia terenu 
województwa podkarpackiego.   

 
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 produkcja i emisja dwóch filmów poświęconych tematyce 
produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych występujących w województwie 
podkarpackim oraz ich emisje na antenie telewizji regionalnej o geograficznym zasięgu 
oddziaływania – co najmniej 90% pokrycia terenu województwa podkarpackiego.   
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) długość każdego filmu - ok. 15 min, 
b) format filmów – Full HD, DVD, 
c) przekazanie filmów na nośniku multimedialnym dla Zamawiającego: najpóźniej do dn. 

29.08.2014 r.  



 

 

  2 

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

d) okres emisji filmów: najpóźniej do dn. 30.09.2014 r., 
e) trzykrotna emisja filmów na antenie telewizji regionalnej (każdy odcinek x 3 emisje) i 

przedstawienie planu emisji najpóźniej do dnia 29.08.2014 r. 
f) Wykonawca udzieli niewyłącznej licencji bez ograniczeń co do terytorium i czasu, licząc od 

dnia zapłaty należnego wynagrodzenia na następujących polach eksploatacji: 

 utrwalenie dowolną techniką, w tym utrwalenie audiowizualne (w tym analogowe 
i cyfrowe) na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośnikach 
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym 
Internet), 

 zwielokrotnienie analogowe i cyfrowe jakąkolwiek techniką, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką  światłoczułą i 
cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników 
dostosowanych do tej formy zapisu, w sieci multimedialnej (w tym Internet), 

 wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,  

 rozpowszechnianie i publikowanie filmów, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting 
lub webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez 
Zamawiającego  - za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez 
stację naziemną i nadawanie kablowe oraz za pośrednictwem satelity, 

 opracowywanie filmów, 

 prawo obrotu filmami oraz jego opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także 
wynajęcie, wydzierżawienie filmów lub oddanie ich do używania na podstawie innego 
stosunku prawnego, 

 wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których filmy utrwalono 
lub zwielokrotniono, 

 sporządzanie wersji obcojęzycznych, 

 wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu 
w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, 

 wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

 wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych 
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, 

 publiczne i niepubliczne udostępnianie filmów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

 wykorzystanie fragmentów filmów do celów informacyjnych, promocyjnych 
i reklamowych. 

g) Wszystkie materiały powinny być opatrzone informacją o źródłach finansowania zgodnie  
z Wytycznymi ws. informacji i promocji Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy 
dostępne na stronie www.programszwajcarski.gov.pl i zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
 

Oferent winien w całości zrealizować zapytanie ofertowe. Nie dopuszcza się ofert częściowych  
i wariantowych. 
 

http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params%5bsection_id%5d=42&params%5bcategory_id%5d=250&params%5bid%5d=529
http://www.programszwajcarski.gov.pl/
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Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia lub jego części podwykonawcom. 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin emisji filmów - najpóźniej do dn. 30.09.2014 r. 

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia planu emisji oraz przekazania filmów do dnia 
29.08.2014 r., przed poprzednim zaakceptowaniem ich przez Zamawiającego. 

 
V. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA 

Posiadanie doświadczenia w produkcji min. dwóch filmów w okresie styczeń 2012 r. – maj 2014 r.  
 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania. 
 
Oferta powinna być: 
- opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
- czytelnie podpisana.  
 
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być 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 18.06.2014 r.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.podkarpackiesmaki.pl, 

www.procarpathia.pl  
 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

1. Wykonawca zostanie wyłoniony najpóźniej do dnia 20.06.2014 r. w oparciu  
o najkorzystniejszą cenowo ofertę i poinformowany drogą mailową.  

2. 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% 
 

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

 
Obligatoryjnym wymogiem wobec oferenta jest posiadanie doświadczenia w produkcji min. 
dwóch filmów w okresie styczeń 2012 r. – maj 2014 r.  
 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

- jej treść 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 żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik:  

1. Formularz ofertowy.  

 

mailto:ewelina.n@procarpathia.pl

