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Sanok, 17 kwietnia 2012 r.
Zapytanie ofertowe nr 3/2012/AK
na produkcję filmu o Karpatach
I. ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Karpacka - Polska
ul. Rynek 7, 38-500 Sanok
NIP: 687-169-20-10
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu o Karpatach.
Film stanowi element kampanii promocyjnej górskich obszarów Podkarpacia, realizowanej w
ramach projektu „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego
górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”, współfinansowanego
przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi
Unii Europejskiej.
2. Czas trwania filmu: 40 – 50 minut.
3. Produkcja filmu w polskiej i angielskiej wersji językowej.
4. Produkcja filmu powinna uwzględniać optymalizację i dostosowanie materiałów programowych do
standardów technicznych stosowanych w TV i Internecie. Technika obrazu HD, format 16 x 9,
nośniki: zarówno DV Cam, jak i DVD.
5. Wykonawca zapewnia szczegółowy scenariusz filmu (uwzględniający wytyczne Zamawiającego),
potrzebny sprzęt, aktorów, lektora, rekwizyty niezbędne do realizacji scenariusza oraz ujęcia
filmowe, a także licencjonowaną muzykę z uwzględnieniem opłaty licencyjnej za ewentualne
wykorzystane utwory.
6. W związku z punktem VIII niniejszej oferty Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
cząstkowych.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
UWAGA: Wytyczne Zamawiającego dotyczące scenariusza zostaną przesłane na żądanie każdego
zainteresowanego współpracą oferenta; prośby proszę przesyłać na adres e-mail:
anita.rembiesa@cfoundation.org: w temacie wiadomości proszę wpisać: „Film o Karpatach – wytyczne
do scenariusza”.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 30 listopada 2012 roku, godz.15.00.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien przedstawić propozycję realizacji scenariusza z podziałem na minuty.
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2. Oferent powinien podać całkowity koszt brutto przygotowania filmu, obejmujący przekazanie
majątkowych praw autorskich na Zamawiającego na wszelkich polach eksploatacji oraz dostarczenie
go do siedziby Fundacji w Sanoku (Załącznik nr 1 niniejszego zapytania ofertowego).
3. Oferent powinien załączyć listę wcześniejszych prac własnego autorstwa oraz linki do nich, o ile są
dostępne w internecie.
4. Oferent powinien dołączyć rekomendacje wcześniejszych zleceniodawców lub wszelkie inne
materiały świadczące na korzyść oferenta.
Oferta powinna zawierać:
- pismo przewodnie,
- formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
- oświadczenie dot. firmy oferenta, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
- załączoną kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności
gospodarczej, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty,
potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- datę jej sporządzenia,
- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail,
- czytelny podpis Wykonawcy,
- numerację stron.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna zostać przesłana w formie przesyłki pocztowej lub dostarczona osobiście na adres
Fundacji, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok, do dnia 30 maja 2012, godz. 15.00.
UWAGA: za terminowe dostarczenie oferty odpowiada oferent.
2. Ocena ofert zostanie dokonana najpóźniej dnia 18 czerwca 2012 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent 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 stronach: www.ngo.pl, www.fundacjakarpacka.org,
www.carpathianhouse.org,
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – posiadane doświadczenie w produkcji filmowej, na podstawie dotychczasowego dorobku,
przedstawionego jako załącznik do oferty,
2 – dostosowanie scenariusza do proponowanych wytycznych lub zaproponowanie innej ciekawej
alternatywy scenariusza,
3 – całkowita kwota brutto wykonania dzieła,
4 – pisemne oświadczenie Wykonawcy o zagwarantowaniu nieodpłatnej emisji filmu w telewizji
ogólnopolskiej (TVP1, TVP2, TVN, Polsat).
Fundacja Karpacka-Polska
ul. Rynek 7, 38-500 Sanok,
email: cfpl@cfoundation.org
Tel.: 48 13 46 388 50 do 58
Fundacja Karpacka - Polska

Projekt „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer
praktyk szwajcarskich” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej

UWAGA: Warunkiem podpisania umowy na produkcję filmu będzie przedstawienie przez
Wykonawcę umowy ze stacją telewizyjną na przynajmniej dwukrotną emisję filmu w jednej z w/w
stacji.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze lub odrzuceniu danej oferty Zamawiający zawiadomi każdego z oferentów drogą e-mailową do
dnia 20 czerwca 2012 r.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Kosztorys produkcji filmu powinien składać się z dwóch części:
1. Koszt produkcji filmu wraz z dostarczeniem master copy.
2. Koszt wykonania 200 sztuk kopii filmu na płycie DVD, z nadrukiem kolorowym, opakowanie:
koperta kartonowa z nadrukiem.
IX. OSOBA DO KONTAKTU
Dodatkowych informacji udziela Pani Anita Rembiesa pod numerem telefonu
+48 13 46 388 52 oraz adresem e-mail: anita.rembiesa@cfoundation.org
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. firmy oferenta

Z poważaniem,

Zofia Kordela-Borczyk
Prezes Zarządu
Fundacja Karpacka-Polska
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Załącznik nr 1
Powinien stanowić pierwszą stronę składanej oferty!
FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres Wykonawcy:
……..……………………………………………….……………………….………………………………………………..….………….….…….…….
……..…………………………………….……………..………………….…….………………………………………………………….……..……….
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):
……..…………………………………….……………………….………………………………………………………………………....……………….
Nr tel.: ................................. Faks: ............................... e-mail: ..........................................................
NIP: …………………………………………………………………..….
Do:
Fundacja Karpacka – Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok, cfpl@cfoundation.org

Nawiązując do zapytania ofertowego na produkcję filmu w ramach projektu „Alpy Karpatom”
oferujemy wykonanie zamówienia w cenie:
1. Wartość brutto produkcji filmu wraz z dostarczeniem master copy ………………………..……….……………..
2. Wartość brutto wykonania 200 sztuk kopii filmu na płycie DVD, z nadrukiem kolorowym,
opakowanie: koperta kartonowa z nadrukiem………………………………………………………..………….……………..

Wartość brutto ogółem:

PLN

Słownie brutto ogółem: ……..…………………………………….……………………………….……………..………………….…………….
……..…………………………………….………………………………………….………………………...………………………………….………….….

………………………………………..
miejscowość, data

........................................................................
pieczęć i podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
dot. firmy oferenta
Niniejszym oświadczam, iż firma, którą reprezentuję:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
będącej przedmiotem zamówienia, zgodnego z zapytaniem ofertowym nr 3/2012/AK
na produkcję filmu o Karpatach, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia.
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………
Data i podpis

…………………………
Pieczęć
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