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2. OPIS PRZEDMIOTU I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa dokumentacji audiowizualnej wydarzenia on-line – warsztaty –
Generator Pomysłów w dn.26-27.03. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Generator
Innowacji. Sieci Wsparcia 2”. Uczestnikami wydarzenia będą przedstawiciele ok.40 projektów na rzecz
poprawy jakości życia – ok.90 osób oraz prowadzący, eksperci i goście – ok.30 osób.
Wydarzenie będzie realizowane na platformie How Space oraz „ZOOM”. Podczas wydarzenia
przewidziane są takie elementy jak”: prezentacje indywidualne, praca w grupach, konsultacje grup
projektowych z ekspertami, warsztaty dla kilku grup projektowych. Celem jest stworzenie i
dostarczenie zmontowanego materiału audiowizualnego (film i/lub film i fotografie) stanowiącego
kompilację najciekawszych momentów wydarzenia.
Format materiału: mp 4
Czas trwania: do 3 minut.
Jakość: co najmniej HD bądź Full HD
W materiale powinno znaleźć się intro i outro oraz tablice-grafiki dynamizujące całość przekazu
nawiązujące do grafiki projektu. W ramach platformy How Space oraz ZOOM istnieje możliwość
nagrania z jednego źródła. Jeśli dla jakości materiału konieczne będzie nagranie z więcej niż jednego
źródła np. w pokojach ZOOM, zajęcia w podgrupach – wykonawca dodatkowo zorganizuje takie
nagranie.
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Termin realizacji zamówienia: od 26 marca 2021 roku do 5 kwietnia 2021 roku.
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Rozliczenie z tytułu wykonywanej usługi nastąpi według ceny łącznej wskazanej w ofercie.

Miejsce realizacji: usługa realizowana zdalnie

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej 2 materiałów filmowych o podobnej długości
dokumentujących wydarzenia stacjonarne bądź on-line konferencja/seminarium/warsztaty.
b) Dysponują czasem niezbędnym do realizacji zamówienia w dn.26.03-05.04.2021 oraz odpowiedną kadrą
W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji Wykonawca składa
oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt. 1.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego.
3. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania
Ofertowego .
4. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim.
5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. W odpowiedzi na niniejsze Zapytanie należy złożyć ofertę tj. wypełniony
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną
(zeskanowany, podpisany i zaparafowany dokument) na adres e-mail:
marta.bialek@e.org.pl do dnia 16 marca 2021 r. do godziny 23:59 z dopiskiem
w tytule e-maila: ZAPYTANIE OFERTOWE nr NR 3/2021/POWER
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
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1. Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego według
kryterium ceny.
2. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
cena obejmuje wszelkie koszty jakie zobowiązany będzie ponieść Wykonawca
i
Zamawiający
w
związku
z zawarciem umowy (w tym składki na ubezpieczenie społeczne).
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą
liczbę punktów obliczoną na podstawie niniejszego wzoru:
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5. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena brutto za usługę najtańszej z ofert
-------------------------------------------------Cena brutto za usługę oferty oceniane

x 100 pkt.

4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę,
Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania
zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę
punktów.

6. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY
1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia, o terminie i miejscu
zawarcia umowy, telefonicznie lub pocztą elektroniczną;
2) Brak odpowiedzi na ofertę oraz podjęcie negocjacji nie oznaczają przyjęcia oferty;

3) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
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w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

