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ZAPYTANIE OFERTOWE  3/2015/CBP  z dnia 08.06.2015r. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Akademia Morska w Szczecinie 

ul. Wały Chrobrego 1-2, 

70-500 Szczecin 

NIP: 851 000 63 88  

 

zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na realizacje  filmu reklamowego. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie filmu reklamowego w ramach projektu pt. 

„Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013” dotyczącego zadania nr 5 wydatku nr 2 Materiały 

promujące projekt (film, foldery). 

 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 

1. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do  realizacja filmu reklamowego,  

w tym: 

 

- Usług dziennikarskich – przygotowanie scenariusza na podstawie informacji przekazanych przez 

zamawiającego, reżyseria, opracowanie tekstu lektora – wersja polska (tekst musi być 

zaakceptowany przez kierownika projektu ”Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy 

Roboczych i Ochrony Środowiska”, nadzór nad realizacją filmu; 

 

- Realizacja zdjęć podczas dwóch dni zdjęciowych (w siedzibie Centrum Badania Paliw, Cieczy 

Roboczych i Ochrony Środowiska Akademii Morskie w Szczecinie przy ul. Willowej 2) – kamera, 

światło, dźwięk; 

 

- Montaż 1 lub 2 minutowego filmu (udźwiękowienie, wgranie lektora, grafika, napisy – zgodnie z 

wytycznymi Unii Europejskiej); 

- Dostarczenie Zamawiającemu do 15.09.2015 roku gotowego filmu na nośnikach ustalonych z 

Zamawiającym w formacie   MPEG-4 w rozdzielczości FullHD, tj. 1929x1080, 25 klatek na 
sekundę. 

2. Proszę o podanie ceny za realizację filmu: 

a)1 minutowego 

b) 2 minutowego 

 

Termin realizacji zlecenia:  w terminie określonym przez Zamawiającego, jednak nie 

później niż do 15.09.2015r. 
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Termin płatności: przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury. Faktura zostanie wystawiona i dostarczona po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego 

prawidłowo wykonanej usługi. 

 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYMAGANYCH 

DOKUMENTÓW 

 

 brak powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawcy (wymagany dokument- 

oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - zgodny z 

załącznikiem nr 2). 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT 

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

- Cena - 100% 

 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta przedstawiająca najniższą cenę za realizacje zamówienia 

Cena oferty musi być podana liczbowo i słownie w kwocie brutto w złotych polskich (PLN), z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać całość ponoszonego przez 

Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia.   

 

Oferta powinna zostać przedstawiona zgodnie z załącznikiem nr 1 Formularz ofertowy. Brak 

przesłanego, wypełnionego w całości i podpisanego formularza spowoduje odrzucenie oferty na 

etapie formalnym.  

 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

  

Termin związania ofertą wynosi 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

 

VII. FORMA, TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 

 poczty elektronicznej na adres: m.grab@am.szczecin.pl  

 poczty, kuriera lub osobiście (Akademia Morska w Szczecinie, Kancelaria pok.73 a,  

ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin)  

 nie później niż do dnia 15.06.2015 r. do godz. 9.00. 

Ocena ofert  zostanie dokonana w dniu 17.06.2015 r. 

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO 

ZŁOŻENIA OFERTY: 

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 

„Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez 

Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 

Zamawiający oczekuje odpowiedzi w terminie do dnia 15.06.2015 r. do godz. 9.00 z 

mailto:m.grab@am.szczecin.pl
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uwagi na fakt gromadzenia odpowiedniej ilości ofert, niezbędnych w procedurze 

Akademii Morskiej w Szczecinie.”  

 


