
                                                   

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

 

 

Słupca, dn. 27 kwietnia 2020 r. 

Miejscowość, data 

  

Stowarzyszenie “Unia Nadwarciańska” 

Siedziba: ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca 

Biuro: ul. Plac Szkolny 16a, 62-400 Słupca 

NIP: 6671735335 

Dane identyfikacyjne zamawiającego 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
nr. ZO/2019/GAR/2_SUN 

 

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

Usługa produkcji i postprodukcji filmów kulinarnych 

 

Nr projektu: 00013-6936-UM1520016/19 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja 

działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

1) Opis zadania  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa produkcji i postrodukcji filmów kulinarnych 

a) Miejsce nagrywania: Inkubator Przetwórstwa Lokalnego, ul. Górna 12B, 62-420 

Strzałkowo,   

b) Usługa obejmuję:  

• produkcje oraz postprodukcje: 

o 20 filmów kulinarnych (10-15 min),   

o 8 filmów szkoleniowo/kulinarnych (10-15 min) 

o 2 x intro, 

o 2 x film podsumowujący konkurs kulinarny „Smaki Regionu” 

o aranżacja i przygotowanie scenografii do nagrania filmów 

kulinarnych.   

• wykonanie zdjęć przeprowadzonego konkursu kulinarnego, w której 

skład wchodzi:  

o profesjonalne zdjęcia przygotowanych potraw przez uczestników 

stworzonych w trakcie nagrywania filmów kulinarnych,  

o zdjęcia autorów przygotowanych potraw, 

c) W ramach realizacji wykonania przedmiotu umowy Oferent będzie zobowiązany 

do: 
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• napisania scenariuszy do filmów, które przed każdą produkcją będą musiały 

uzyskać akceptację Zamawiającego, 

• uzyskanie  prawa zezwalającego na wykorzystanie podkładu muzycznego, 

który zostanie umieszczony w filmach  

• uzyskanie odpowiednich zgód i zezwoleń oraz przekazanie praw autorskich i 

pokrewnych do filmów,  

• transport na miejsce wykonywania Usługi  

• posiadania profesjonalnego sprzętu do nagrywania m.in.: 

o możliwość nagrywania z 3 kamer, 

o możliwość nagrywania w 4K, 

o posiadanie mikroportów do aktorów (2-3 szt.), 

o profesjonalne oświetlenie, 

• przesyłania wstępnego materiału na etapie postprodukcji  z możliwością 

konsultowania z Zamawiającym i wykonaniu 2 poprawek  

• przekazanie filmów w formacie umożliwiającym umieszczenie filmów na 

stronach internetowych, portalach społecznościowych 

• umieszczenia w filmach informacji oraz logotypów odnośnie projektu w 

ramach którego powstaje film 

 

d) Ostateczny termin realizacji przedmiotu Zapytania to 31 lipca 2021 r. 

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu współpracy, pn. „Gotowanie Atrakcją 

Regionu”, przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” z siedzibą w Słupcy,  

ul. Poznańska 18.  
 

 

1.1) Termin realizacji zadania 

 

czerwiec 2020 r. – lipiec 2021 r. 

Terminy poszczególnych filmów i ich kolejność ustalana z zamawiającym 

z minimum dwu tygodniowym wyprzedzeniem. 

 

2) Warunki udziału w postępowaniu 

 

n/d 

 

3) Kryteria oceny oferty - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące 

kryterium/kryteria: 

 
1. Cena  100 % 

 

4) Opis sposobu przyznawania punktacji 

 

1. Kryterium cena: 

Punktacja dla kryterium = (Cena brutto najniższa / cena brutto badanej oferty) x 100 

a) Wygrywa oferta, która zdobędzie najwyższą ilość punktów. 
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b) W przypadku jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów i wskażą jednakową 

cenę brutto, oferenci zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych w zakresie 

dotyczącym ceny. 

 

5.1) Miejsce składania ofert   

 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 

ul. Plac Szkolny 16 a,  

62-400 Słupca 
 

 

Akceptowalne sposoby składania ofert: 

 

Oferty mogą zostać przesłane listem, 

pocztą e-mail, pocztą kurierską lub mogą 

zostać złożone osobiście na adres:  

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, 

ul. Plac Szkolny 16a, 62-400 Słupca 

(decyduje data wpływu) 

 

(należy podać: adres, adres mailowy, nr fax, itp.) 

 

5.2) Termin składania ofert 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 
dzień miesiąc rok 

30 kwietnia 2020 

 

6) Przesłanki odrzucenia oferty:  

  

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

− jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

− została złożona przez podmiot: 

• niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez 

Wykonawcę wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub 

• powiązany osobowo lub kapitałowo z Wykonawcą lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu 

czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w 

sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą. Wymienione wyżej powiązania polegają 

na: 

 uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli; 

 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 

to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

− została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 
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7) Informacja o możliwości składania ofert częściowych, jeżeli zadanie jest podzielne i 

beneficjent dopuścił taką możliwość 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 

8) Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania (o ile 

przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy) 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

9) Inne postanowienia: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) Zmiany lub uzupełnienia treści zapytania, 

b) unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu 

unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w 

stosunku do Zamawiającego,  

c) zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert. 

 

 

Złożona oferta powinna również zawierać co najmniej: 

 

• dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), 

• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis 

przedmiotu zamówienia), 

• wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT, 

• termin ważności oferty. 

 

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy 

oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze 

firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis 

oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu.  

 

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, 

by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania 

upusty, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys 

ofertowy, itp.  
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Anita Kubicka 

Prezes 

 

(czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej) 

 

 


