Rzeszów, 16.04.2019 r.
miejscowość, data

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację filmów promujących podkarpackie kulinaria
Do niniejszego wydatku nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych na podstawie art. 4 § 8.
I. ZAMAWIAJĄCY:
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Ul. Grunwaldzka 2, 35-068 Rzeszów
Tel. +48 17 852 00 09
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Warunek dotyczący zdolności technicznej:
- materiał video rejestrowany w 4k - 24/25/30fps i 1080p w 120fps
- wykonawca dysponujący kamerami bez-lusterkowymi, pozwalającymi rejestrować materiał
w profesjonalnym profilu kolorycznym
- materiał audio: układ ścieżek 2 (stereo), częstotliwość próbkowania 48 kHz, rozdzielczość
próbkowania 16 lub 24 bit
2. Warunek dotyczący zdolności zawodowej:
tzn. wykonawca, którzy dysponuje co najmniej 3 osobowym zespołem, który zostanie wyznaczony do
realizacji zamówienia. W zespole znajdą się osoby z minimum 5 letnim doświadczeniem w branży
usług reklamowych i produkcji filmowej.
3. Tematyka filmów promujących regionalną kuchnię:
- produkcja dwóch filmów wspólnie spinających tematykę regionalnych tradycyjnych wypieków,
jeden w formie dokumentalnej, wprowadzający widza w temat drugiego, czyli instrukcji (film
tutorialowy) jak zrobić regionalny przysmak (proziak) samemu w warunkach domowych. Oba filmy
korespondujące ze sobą tematycznie, spójne jeśli chodzi o lokalizację oraz występujących bohaterów.
4. Termin realizacji zamówienia: 15.06.2019 r.
5. Warunki płatności: do 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
III. WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – warunki udziału oferty w ocenie:
1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie (wyszczególnione w p. II pp. 2
niniejszego zapytania) lub dysponować osobami, które posiadają takie kwalifikacje.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są powiązani z zamawiającym
osobowo lub kapitałowo, na podstawie oświadczenia. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania miedzy zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Cena 100%.
2. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najtańszej oferty spełniającej
wszystkie wymagania zgodnie z pkt. II i III.
3. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.
V. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferta z załącznikami winna być złożona na druku załączonego formularza do dnia 26.04.2019 r. do
godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego osobiście, pocztą lub w formie scanu elektronicznego na
adres mailowy: e.borowiak@podkarpackie.travel
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Ceny muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane
w cenie oferty.
4. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
5. Do formularza oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiazań osobowych i kapitałowych
z Zamawiającym
Oferta winna zawierać:
1. Wypełniony Formularz oferty - załącznik nr 1. oraz oświadczenie o braku powiązań
osobowych i kapitałowych z PROT
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie/e-mailowo
Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
2. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych niniejszym zapytaniem podlega
odrzuceniu.
3. Powodem do odrzucenia oferty będzie także podanie ceny przewyższającej zaplanowany
budżet, w takim wypadku zostanie wybrana następna oferta o najwyższej wartości punktowej,
jeżeli cena zawarta w tej ofercie nie będzie przekraczać kwoty zaplanowanej w budżecie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
5. Zawarcie umowy/zlecenia z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie
później niż w terminie 2 tygodni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Po zrealizowaniu zadania i otrzymaniu przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury
VAT/ rachunku, zostanie dokonana płatność przelewem w terminie do 14 dni na rachunek
bankowy Wykonawcy.
7. Płatność dokonywana będzie w polskich złotych.
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 852 00 09, e-mail:
e.borowiak@podkarpackie.travel
Osobą wyznaczoną do kontaktów jest: Anna Brzechowska-Rębisz oraz Ewa Borowiak.
Załączniki: nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 1: FORMULARZ OFERTY
dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia
16.04.2019 r. na realizację filmów promujących podkarpackie kulinaria
Imię i nazwisko/nazwa
firmy/ Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Numer telefonu
Adres e-mail
Oświadczam, że oferuję przedmiot zamówienia za następującą cenę brutto: ……………………….
Zamówienie dotyczy: realizacji filmów promujących podkarpackie kulinaria
Cena za wykonanie usługi:
1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę
netto…………………………………………………………….zł.
Słownie………………………………………………………………………………………………………………….
brutto...............................................................zł.
Słownie: .....................................................................................................................
2. Przyjmuję do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.
Oświadczam, że:
1. uzyskałam/łem konieczne informacje do przygotowania oferty;
2. posiadam niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
3. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, znajduję się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY:
a. imię i nazwisko:
...................................................
b. numer telefonu: ...................................................
c. adres e-mail:
...................................................

…………………………………………………………
[miejscowość, data i podpis Wykonawcy]

