STOWARZYSZENIE
PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA
84-120 Władysławowo, ul. Portowa 15
tel. 58 77 46 890; 722 224 585
e-mail: biuro@plgr.pl
www.plgr.pl
Władysławowo, dnia 01.06.2016 r.

Zapytanie ofertowe
nr 02/05/2016

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą we Władysławowie
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie fabularyzowanego filmu dokumentalnego.
I.

ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka 84-120 Władysławowo,
ul. Portowa 15; tel: 58 774 68 90, 722 224 585; e-mail: biuro@plgr.pl
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:

Zamówienie obejmuje przygotowanie scenariusza oraz realizację minimum 60
minutowego fabularyzowanego filmu dokumentalnego o tematyce związanej z
zanikającymi tradycjami i obrzędami Północnych Kaszub.
1) Scenariusz filmu i każdorazowa jego zmiana konsultowane będą z Zamawiającym.
2) W filmie muszą się znaleźć wywiady i inscenizacje, opisujące i przedstawiające
tradycje i obrzędy Północnych Kaszub.
3) Całkowita długość filmu nie może być krótsza niż 60 min, nie wyliczając w to
napisów końcowych.
4) Całości filmu musi zostać przygotowana w technologii full HD.
5) Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego film na nośniku CD lub DVD w
10 egzemplarzach.
6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość majątkowych praw autorskich.
7) Wykonawca zobowiązuje się do znakowania zgodnie z zasadami promocji
projektów finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020,
w szczególności
zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku:
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-ObszarowWiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiegawizualizacji-i-logotypy oraz logotypami Stowarzyszenia Północnokaszubska
Lokalna Grupa Rybacka oraz innych partnerów biorących udział w przedsięwzięciu,
które przekazane zostaną Wykonawcy w późniejszym terminie.
TERMIN ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE:
29.06.2016 r., godz. 12:00 – Decyduje data wpływu oferty do biura
WYMAGANY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
31.05.2017 r.
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III.
OPIS ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE,
Ofertę, sporządzoną wg. załączonego wzoru, w formie pisemnej składa się osobiście lub
przesyła pocztą do Biura PLGR, adres: 84-120 Władysławowo ul. Portowa 15 lub pocztą
elektroniczną na adres biuro@plgr.pl. Na korespondencji leży umieścić nazwę i adres
zamawiającego oraz napis: oferta do zamówienia nr 02/05/2016.
Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.
W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez wykonawcę, wszystkie złożone przez niego
oferty podlegają odrzuceniu.

IV.
KRYTERIA WYBORU OFERTY:
- Cena – 100%
V.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY SKŁADANEJ OFERTY:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a)
obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
b)
koszty transportu/dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.
Zamawiający za wykonaną usługę dokona płatności przelewem w ciągu 14 dni od daty
dostarczenia faktury VAT do siedziby zamawiającego.
DODATKOWE INFORMACJE WS. ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Paweł Kirkowski tel. 58 774 68 90, e-mail p.kirkowski@plgr.pl
VI.

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze
postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego
wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych dokumentów i treści oferty,
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 wzór oferty.

Z poważaniem,
……………………..
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 02/05/2016

....................................................
(Miejscowość, data)

....................................................
(Pełna nazwa Oferenta)

....................................................
(Dane teleadresowe)

Stowarzyszenie Północnokaszubska
Lokalna Grupa Rybacka
ul. Portowa 15
84-120 Władysławowo

OFERTA


dotyczy: zapytanie ofertowe nr 02/05/2016

Odpowiadając na w/w zapytanie oferuję wykonanie całości usługi będącej przedmiotem
zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

Brutto…....................................................................................................... zł,
słownie …................................................................................................... zł.,
w tym podatek VAT …...............................................................................zł,

1. Oświadczam/y, że zaoferowana cena obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia
wskazanego w zapytaniu ofertowym, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty
niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu
na okoliczności i źródła ich powstania.
2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy
do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczam, że zawarte w „zapytaniu ofertowym" warunki umowy akceptuję
i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww.
warunkach.
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4. Oświadczam/y, że zaoferowana w ofercie kwota jest ceną ryczałtową i obejmuje
wykonanie całości przedmiotu zamówienia, łącznie z ryzykiem i odpowiedzialnością
za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów.
5. Oświadczam/y, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6. Oświadczam/y, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
7. Osoba uprawniona do kontaktów ws. oferty:

………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, nr telefonu)

….....................................................................

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
oferenta

