Zapytanie ofertowe
z dnia 13.01.2012
na realizację filmów o charakterze promocyjno - edukacyjnym
w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet III, Działanie 3.3.4. zgodnie z
umową z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr UDA-POKL.03.03.04-00-080/09-01)
I. Zamawiający
Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA
Biuro projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat"
ul. W. Syrokomli 6; 51-141 Wrocław
www.fala.edu.pl
www.malaszkola.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja / duplikacja 3 filmów promujących projekt „Z Małej
Szkoły w Wielki Świat”:
1.Film o pracy metodą projektów edukacyjnych.
2.Film o kompetencjach matematyczno-przyrodniczych (jak są kształtowane w ramach projektu).
3.Film o kompetencjach społeczno-obywatelskich (jak są kształtowane w ramach projektu).
4.Wykonanie duplikacji filmów min. 500 sztuk na nośniku DVD .
Na zakres zadań wykonawcy w ramach usługi składa się:
1.przygotowanie scenariusza według wytycznych osób wskazanych przez Zamawiającego
2.przygotowanie/organizacja planu zdjęciowego
3.rejestracja materiału filmu w jakości HD
4.montaż materiału zgodnie z uprzednio zatwierdzonym scenariuszem
5.przystosowanie materiału do dystrybucji na różnych nośnikach
Szczegółowy opis zamówienia:
1.Film o pracy metodą projektu; czas trwania do 20 min, format dvd, miejsca zdjęć – głównie szkoły
biorące udział w projekcie.
2.Film o kompetencjach matematyczno-przyrodniczych; czas trwania do 20 min, format dvd, miejsca
zdjęć – głównie szkoły biorące udział w projekcie oraz Letnie Obozy Naukowe
3.Film o kompetencjach społeczno-obywatelskich; czas trwania do 20 min, format dvd, miejsca zdjęć –
głównie szkoły biorące udział w projekcie oraz Letnie Obozy Naukowe
Filmy powinny służyć zmianie myślenia o małej wiejskiej szkole. Skierowane są do środowiska
edukacyjnego, w tym nauczycieli, rodziców, NGO, samorządowców oraz urzędników.
Założenia techniczne dotyczące wszystkich zamawianych filmów:
proporcje obrazu 16:9,
kodowanie progresywne lub z przeplotem
rozdzielczość HD
dźwięk stereo – polska wersja językowa.
Kanały dystrybucyjne:
strona www projektu,
portale internetowe,
materiały video na użytek tv
jako własne wydawnictwa dvd (seria)
materiały na płytach dvd wręczane na konferencjach
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III.

Termin wykonania zamówienia
14 luty 2012 – 30 listopada 2012

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent powinien przygotować ofertę na swoim formularzu. Oferta powinna:
być sporządzona na papierze firmowym Oferenta i / lub opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, NIP, numer KRS (w przypadku,
gdy Oferent jest wpisany do rejestru),
być sporządzona w formie pisemnej (wersja papierowa lub elektroniczna) w języku polskim,
być podpisana czytelnie przez Oferenta,
określać łączną kwotę brutto oferty wraz ze szczegółową kalkulacją,
przedstawiać szczegółowe warunki płatności (m.in. wysokość zaliczki oraz termin zapłaty końcowej).
V. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną pod adres: promocja@fala.edu.pl lub osobiście
lub listownie pod adres biura przy ul. W.Syrokomli 6, 51-141 Wrocław do 31 stycznia 2012 r.
2. Ocena ofert zostanie dokonana do 03 lutego 2012 r. w siedzibie Zmawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozstrzygnięcia oferty lub rezygnacji
zlecenia usługi.
VI. Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) cena – 70%
b) doświadczenie oferenta w realizacji podobnych usług – 30%
Przesłane oferty traktować będziemy jednocześnie jako deklarację gotowości realizacji w/w przedmiotu
zamówienia zgodnie ze wszystkimi wskazanymi założeniami.
Dopuszcza się możliwość złożenia ofert częściowych:
osobno na realizację 3 filmów;
osobno na wykonanie duplikacji filmów.
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi oferentów e-mailem oraz umieści tę
informację na portalu http://www.malaszkola.pl/.
VIII. Dodatkowe informacje
Zapytanie ma charakter porównania ofert i nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy.
Płatnikiem będzie: Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA
ul. Syrokomli 6; 51-141 Wrocław
NIP: 894 281 09 50
Dodatkowych informacji udziela Anna Pawlukiewicz pod numerem telefonu 508 86 10 72 lub pod
adresem email: promocja@fala.edu.pl
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Załącznik nr 1

Charakterystyka zamówienia
Lp
1

Opis usługi
Film o pracy metodą projektów
edukacyjnych.

KOD CPV: 92111200-4

2

Film o kompetencjach matematycznoprzyrodniczych (jak są kształtowane w
ramach projektu)

KOD CPV: 92111200-4

3

Film o kompetencjach społecznoobywatelskich (jak są kształtowane w
ramach projektu)

KOD CPV: 92111200-4

4.

Wykonanie duplikacji filmów min. 500
sztuk na nośniku DVD

KOD CPV: 92111200-4

Szczegółowy opis wymagao wobec dostawcy
Film o pracy metodą projektu; czas trwania ok
20 min, format dvd, miejsca zdjęć – głównie
szkoły biorące udział w projekcie, bezpośrednia
współpraca nad scenariuszem i przed montażem
z osobą delegowaną przez zleceniodawcę,
możliwość wykorzystania w montażu materiałów
amatorskich
kręconych
przez
uczniów/
nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie.
Oczekiwany termin oddania w użytkowanie
gotowego filmu do 25 czerwca 2012 r.
Film o kompetencjach matematycznoprzyrodniczych; czas trwania ok 20 min, format
dvd, miejsca zdjęć – głównie szkoły biorące
udział w projekcie oraz Letnie Obozy Naukowe.
Bezpośrednia współpraca nad scenariuszem i
przed montażem z osobą delegowaną przez
zleceniodawcę, możliwość wykorzystania w
montażu materiałów amatorskich kręconych
przez uczniów/ nauczycieli ze szkół biorących
udział w projekcie.
Oczekiwany termin oddania w użytkowanie
gotowego filmu do 30 październik 2012 r.
Film o społeczno-obywatelskich przyrodniczych;
czas trwania ok 20 min, format dvd, miejsca
zdjęć – głównie szkoły biorące udział w projekcie
oraz Letnie Obozy Naukowe. Bezpośrednia
współpraca nad scenariuszem i przed montażem
z osobą delegowaną przez zleceniodawcę,
możliwość wykorzystania w montażu materiałów
amatorskich kręconych przez uczniów/
nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie.
Oczekiwany termin oddania w użytkowanie
gotowego filmu do 30 październik 2012 r.
Prosimy o podanie wyceny osobno dla 500 i
1000 sztuk płyt DVD. Zamawiający zastrzega
możliwość dodania do nagrania na płytę oprócz
3 filmów innych plików związanych z realizacją
projektu, np. plik PDF z plakatem, ulotką,
raportem. Oczekiwany termin oddania w
użytkowanie gotowego filmu do 30 listopada
2012 r.
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Załącznik nr 2

(Pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków umożliwiających
realizację zadania
Oświadczam, iż w postępowaniu prowadzonym przez Fundację Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z
siedzibą we Wrocławiu, ul. Władysława Syrokomli 6, którego przedmiotem jest realizacja / duplikacja*
3 filmów promujących projekt, w ramach projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat",
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet III, Działanie 3.3.4. zgodnie z umową z Ministerstwem Edukacji
Narodowej nr UDA-POKL.03.03.04-00-080/09-01) spełniam niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu, a mianowicie:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności ,
czynności zgodne z wymogami ustawowymi,
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Spełniam wszystkie wymagania zawarte w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

…………………………………………………………………………………………..…
data i podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
(czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

*Niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 3

(Pieczęć Wykonawcy)

OFERTA
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert z dnia z dnia 13.01.2012 r. na realizację / duplikację*
3 filmów promujących projekt, w ramach projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat",
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet III, Działanie 3.3.4. zgodnie z umową z Ministerstwem Edukacji
Narodowej nr UDA-POKL.03.03.04-00-080/09-01) w ramach projektu oferujemy wykonanie wyżej
wymienionej usługi za kwotę jednostkową :
Rodzaj usługi

Koszt
jednostkowy
netto

Kwota
VAT

Koszt
jednostkowy
brutto

Liczba
sztuk

Wartość
całego
zamówienia
brutto

Uwagi

RAZEM
Koszt jednostkowy brutto (słownie brutto: ………………..………………………….……………… ……).
Koszt całego zamówienia brutto (słownie brutto: ……………………………….…………………………)
Termin wykonania :………………………………..

……………………………………………………………………..…
data i podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
(czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

*Niewłaściwe skreślić
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