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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Zlecenie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR 2/2015 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 

ul. Polna 15, 07-405 Troszyn 

Tel.(29) 767-18-25 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Nazwa zamówienia: Opracowanie scenariusza, realizacja zdjęć i montaż filmu  

Przedmiot zamówienia: 

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie scenariusza, realizację zdjęć 

oraz montaż filmu prezentującego informacje nt obszaru, na którym działa 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) 

ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Zaścianek Mazowsza”  na lata 2009-2015 (LSR) oraz 

funkcjonowania LGD  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013, w tym: 

1) przygotowanie scenariusza minimum 20 maksymalnie 30 

minutowego filmu we współpracy z Zamawiającym oraz 

maksymalnie 5 minutowego skrótu; 

2) przygotowanie planu zdjęciowego (miejsc na terenie gmin Czerwin, 

Goworowo, Rzekuń i Troszyn w zależności od ustalonego 

scenariusza) oraz osób występujących w materiale filmowym; 

3) wykonanie zdjęć profesjonalnym sprzętem zapewniającym 

odpowiednią jakość materiału informacyjnego - filmu; 

4) zapewnienie, jeżeli tego będzie wymagał scenariusz: podkładu 

muzycznego/dźwiękowego, lektora, oprawy graficznej, oświetlenia, 

animacji komputerowej, transportu koniecznego do zrealizowania 

zamówienia; 

5) przeprowadzenie niezbędnych wywiadów zgodnie z zatwierdzonym 

scenariuszem; 

6) tłumaczenie na język angielski np. w formie napisów 

(wyświetlanych opcjonalnie); 

7) realizacja materiału filmowego w jakości HD/FullHD; 

8) montaż materiału zgodnie ze wcześniej zatwierdzonym 

scenariuszem; 

9) przystosowanie materiału do dystrybucji na różnych nośnikach 

i kanałach dystrybucji (Internet, telewizja, płyty); 

10) przekazanie pełni praw autorskich do filmu i scenariusza w zakresie 

użytkowania, kopiowania, modyfikacji, udostępniania i dystrybucji; 

III. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty: 

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki: 

 posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – 

weryfikacja na podstawie oświadczenia, 
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 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz kadrą zdolną 

do wykonania przedmiotu zamówienia – weryfikacja na podstawie 

oświadczenia, 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie przedmiotu zamówienia – weryfikacja na podstawie 

oświadczenia, 

 złożą ważną ofertę na odpowiednim formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu w terminie 

i miejscu wyznaczonym do składania ofert oraz nie będzie to oferta 

częściowa lub/i wariantowa; 

 przedstawią przynajmniej jedną rekomendację; 

2) Nie spełnienie warunków udziału w zaproszeniu do złożenia oferty skutkować 

będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

do dnia 29 maja 2015 roku 

V. Kryteria wyboru oferty: 

1) Kryterium cena: 

Cena – 80 % 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

(Cn / Cb) x 100 x 80% = ilość punktów 

gdzie:  

Cn – cena oferowana brutto oferty najtańszej 

Cb – cena oferowana brutto oferty badanej 

2) Kryterium doświadczenie: 

Doświadczenie – 20 % 

Punkty za kryterium „doświadczenie” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

(Db / Dn) x 100 x 20% = ilość punktów 

gdzie:  

Dn – liczba przedstawionych zrealizowanych zamówień o zbliżonym zakresie do 

przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty – 

oferta z najwyższą liczbą  

Db– liczba przedstawionych zrealizowanych zamówień o zbliżonym zakresie do 

przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty – 

oferta badana 

Zamawiający uważa za przedstawione zamówienie, takie z którym ma możliwość się 

zapoznać np. zostało załączone do oferty lub jest udostępnione na wskazanej stronie 

internetowej. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (suma 

punktów w kryteriach cena i doświadczenie). 

VI. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn w terminie do dnia                       

17-04-2015 r. do godz. 12
00

 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura 

LGD) w formie: 
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a) pisemnej na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek 

Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; 

b) elektronicznej (preferowany skan oryginału) na adres e-mail: 

lgdzascianekmazowsza@wp.pl 

VII. Pozostałe informacje: 

1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

3. O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani telefonicznie,                       

e-mailowo, bądź listownie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

5. Postępowanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego 

do złożenia zamówienia. Zamawiający może złożyć zamówienie podpisując 

umowę z Wykonawcą, bądź odstąpić od złożenia zamówienia, o czym 

niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 

6. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielaniem 

wyjaśnień dotyczących postępowania: 

Anna Tyszka 

dyrektor biura LGD 

(29) 767-18-25,  

e-mai: lgdzascianekmazowsza@wp.pl 

Troszyn, dnia 2015-04-09 ZATWIERDZAM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1) Formularz oferty. 
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