G

PBI|[^M|
• T ^ l
^ • 1 '

•
I I I
MMI

PftEKRACUjeME HRANlCe
P R Z E K R A C M M y GRANICE
2014-2020

EVROPSItA UNIE / UNIA EUROPEJSKA
E V R O P S K ¥ f O N O PRO REGIONAINI R0ZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU R E G I O N A L N E G O

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.)
W związku z realizacją mikroprojektu pn.: "Kultura w kalejdoskopie" - promocja atrakcji
kulturowych polsko-czeskiego pogranicza" współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska -Polska
2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy, Powiat Bielski,
zgodnie z Rozdziałem II, § 3.3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z „wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" z dnia 19 września 2016 r.. Rozdział
6.5.1 Rozeznanie rynku, ogłasza zapytanie ofertowe o cenę ws. wyłonienia wykonawcy filmu
promocyjnego o Powiecie Bielskim.
Zamawiający
Powiat Bielski z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40,43-300 Bielsko-Biała, NIP: 937-2185-644
I.OpIs przedmiotu zamówienia:
Wykonanie filmu promującego atrakcje kulturowe i turystyczne powiatu bielskiego,
połączonego z zaproszeniem do odwiedzenia partnera projektu tj. miasta Frydek-Mistek oraz
wykonanie 500 sztuk kopii filmu na płytach DVD, z przeznaczeniem do przekazywania ich
odwiedzającym stoisko powiatu bielskiego na targach turystycznych, umieszczenia go na You
Toube oraz emisji podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych, szkoleń, konferencji, itp.
Film powinien być nowoczesny, dynamiczny, pokazujący główne atrakcje regionu, stwarzające
przez cały rok świetne warunki do aktywnego spędzenia czasu ( pieszo, na rowerze, uprawiając
narciarstwo, snowboard, zwiedzając obiekty zabytkowe, muzea, itp.).
W szczególności do zadań Wykonawcy będzie należało:
1. Opracowanie szczegółowego scenariusza filmu, do akceptacji Zamawiającego.
2. Dokumentacja filmowa z powiatu bielskiego oraz ujęcia z Frydka-Mistka (Czechy):
- wykonanie serii ujęć filmowych prezentujących atrakcje kulturowe i turystyczne powiatu
bielskiego, z uwzględnieniem średnio trzech atrakcji w każdej gminie oraz ujęcia ogólne
gminy (ujęcia z lotu ptaka) - ogółem 30 - 40 planów zdjęciowych,
- wykonanie ujęć filmowych z Frydka-Mistka,
- wykonanie filmu techniką HD (pełna klatka),
- czas trwania filmu 6 - 7 minut.
3. Montaż całości filmu w oparciu o scenariusz.
4. Zastosowanie elementów graficznych (przygotowanie animacji logo/herbu danej gminy
oraz mapy powiatu, czołówka oraz zakończenie filmu, umieszczenie danych teleadresowych
oraz wymaganych logotypów przekazanych przez Zamawiającego).
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5. Przygotowanie autorskiego podkładu muzycznego lub zakup muzyki licencjonowanej.
6. Przygotowanie tekstów lektorskich w dwóch wersjach językowych: polskiej i czeskiej.
7. Przygotowanie 500 sztuk kopii filmu na DVD wraz z okładką i nadrukiem na płycie.
8. Wykonanie transkrypcji tekstów czytanych przez lektorów oraz efektów dźwiękowych.
9. Umieszczenie filmu na You Toube.
10. Przekazanie praw autorskich i pokrewnych do wszystkich elementów filmu.
Kod CPV:
92111200-4 - produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych
11. Termin realizacji zamówienia - do dnia 25.08.2017 r.
III. Miejsce i termin składania ofert:
1. Podmioty zainteresowane realizacją zamówienia proszone są o złożenie swojej oferty na
adres
mailowy:
magdalena.wiezik@powiat.bielsko.pl
lub
natalia.siatkowskastusek@powiat.bielsko.pl (skan oferty-Załącznik nr 1 z wykazem zrealizowanych filmów oraz
dołączona propozycją sposobu realizacji filmu w ciekawej formie wraz z ramowym
scenariuszem z podpisem i pieczęcią osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
lub przesłanie oryginału oferty albo złożenie go osobiście pod adresem:
Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki
Starostwo Powiatowe
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
pok. 310
w terminie do 05.05.2017 roku, godz. 15.00.
2. Oferty przysłane lub doręczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku przesłania oferty pocztą tradycyjną liczy się data wpływu do Zamawiającego,
a nie data jej wysłania.
3.0cena ofert zostanie dokonana najpóźniej do dnia 15 maja 2017 r. O wyniku postępowania
Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców drogą mailową.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub doprecyzować swoją
ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na portalu Powiatu Bielskiego:
http://www.powiat.bielsko.pl/powiat/programv-uniine/efrr/lnne

IV. Opis sposobu przygotowania ofert
1.Oferta powinna być sporządzona wg wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego, w którym wskazać należy całkowitą kwotę brutto
zamówienia, kwotę podatku VAT oraz kwotę netto zamówienia.
2. Wykonawca powinien przedstawić wykaz 3 wcześniejszych prac własnego autorstwa
( wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz linki do nich, o ile
są dostępne w Internecie lub przesłać na innych nośnikach.
3. Wykonawca powinien załączyć do oferty propozycję sposobu realizacji filmu w ciekawej
formie oraz ramowy scenariusz.
4.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze.
5.Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane w ofercie muszą
zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę, wraz z pieczątką.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub anulowania niniejszego
postępowania bez podania przyczyny.
V. Warunki udziału w postępowaniu - nie określono.
VI. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Całkowita cena brutto wykonania dzieła,
2. Posiadane doświadczenie w produkcji filmów promocyjnych na podstawie
dotychczasowego dorobku , przedstawionego w załączniku do oferty,
(trzy produkcje ).
3. Zaproponowanie ciekawej koncepcji realizacji filmu wraz z ramowym scenariuszem.
Ad.l Sposób obliczania punktacji w kryterium cena:

Cena PC =

Cena najniższej złożonej oferty
x lOOpkt x 40 %
Cena badanej oferty

Ad. 2 Sposób obliczania w kryterium posiadane doświadczenie:
ilość pkt badanej oferty ( dl+d2+d3)
Doświadczenie: PD =
x 100 pkt x30 %
Ilość pkt oferty z największą ilością pkt
Dl - ocena produkcji nr 1 - max pkt 5
D2 - ocena produkcji nr 2 - max pkt 5
D3 - ocena produkcji nr 3 - max pkt 5
Ocena doświadczenia odbywać się będzie na podstawie oceny: formy, stylu, rodzaju animacji
i efektów specjalnych odrębnie dla każdej z przedstawionych trzech produkcji.
Ad.3. Sposób obliczania punktacji w kryterium scenariusz:
Ilość pkt badanej oferty (sl+s2)
Scenariusz: PS=

x 100 pkt. X 30 %

Ilość pkt. oferty z największą ilością pkt.
51 - zaproponowana ciekawa forma realizacji filmu ( w tym opis wykorzystywanych efektów
specjalnych, animacji graficznych ) - max. 10 pkt
52 - zawartość merytoryczna scenariusza - max. 10 pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (suma
punktów) w kryteriach cena, doświadczenie i scenariusz.
W przypadku jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką samą liczbę punktów
zamówienie zostanie udzielone temu z nich, który złożył ofertę o niższej cenie. W przypadku
jeżeli Wykonawcy złożyli oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie tych Wykonawców
do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty
dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.
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VII. Zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwości zmiany zapisów umowy, która zostanie zawarta
z Wykonawcą wybranym w ramach przedmiotowego postępowania m.in. w zakresie terminu
dostawy przedmiotu umowy.
VIII. Postanowienia końcowe:
1. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego Zapytania Ofertowego można uzyskać
w Biurze ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki pod numerem telefonu 033 813 68
73.
2. Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Data i podpis Osoby upoważnionej
do reprezentowania Zamawiającego
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