BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2018 r.
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, zaprasza
do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą: Realizacja spotu promocyjnego
z przebiegu prac związanych z adaptacją dziedzińca środkowego (ATRIUM) w budynku
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Realizacja w ramach Projektu nr 32/72017/OG-FAMI , pn.: „Poprawa standardu i zwiększenie przepustowości obsługi cudzoziemców
w DUW we Wrocławiu” dofinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i
Integracji.
Treść zapytania ofertowego:
1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie 90-sekundowego spotu promocyjnego
oraz 30-sekundowego spotu zawierającego elementy pierwszego – poszerzonego
o ujęcia zakończonej inwestycji dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu. Tematem spotu będzie przebieg prac budowlanych oraz finalny efekt
przebudowy dziedzińca środkowego (ATRIUM) w budynku DUW we Wrocławiu wraz
z komentarzem Wojewody Dolnośląskiego.
2) W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca w ciągu siedmiu dni roboczych od
otrzymania informacji o wyborze Jego oferty jako najkorzystniejszej, przedstawi
Zamawiającemu scenariusz spotów. Scenariusz zostanie zaakceptowany przez
Zamawiającego lub zostaną zaproponowane modyfikacje scenariusza, w ciągu pięciu
dni roboczych od daty otrzymania propozycji.
3) Pierwsze i ostatnie kadry spotów muszą zawierać logotypy oraz informacje
o współfinansowaniu projektu ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu,
Migracji i Integracji, których wzory w wersji elektronicznej Zamawiający udostępni
Wykonawcy.
4) Czas trwania realizacji zamówienia: maj – listopad 2018 r. Płatność nastąpi
jednorazowo – po zakończeniu realizacji całego zamówienia.
5) Zamawiający przewiduje min. 5 wizyt Wykonawcy na placu budowy, w terminach
uzgodnionych z osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego.
6) W ramach przedstawionej oferty Wykonawca uwzględni i przedstawi wszystkie koszty
produkcji, łącznie z ubezpieczeniem od NNW
7) Wszystkie materiały stworzone w ramach zamówienia zostaną przekazane
Zamawiającemu wraz z majątkowymi prawami autorskimi bez ograniczeń
terytorialnych. Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych do
całości materiału promocyjnego na wszystkie pola eksploatacji, w szczególności:
 utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i
na jakimkolwiek nośniku;
 wprowadzania do komputera i do sieci komputerowej;
 publicznego udostępniania materiału;
 publicznego odtwarzania;
 nadawania za pomocą wizji i/lub fonii.
8) Zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie ostatecznej wersji spotów na bazie finalnie
zaakceptowanego materiału przez Zamawiającego.
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9) Spoty i nośnik, na którym będą przekazane Zamawiającemu, ma spełniać standardy
określone przez telewizję publiczną i telewizje prywatne, co pozwoli na emisję spotów
w ramach bloków reklamowych. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu spoty na płycie DVD w rozdzielczości full HD.
1. Osoba do kontaktu: Agnieszka Alama-Woszczyńska, tel. 71/ 340 62 59, adres e-mail:
a.woszczynska@duw.pl.
2. Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego
zaproszenia. W ofercie należy podać łączną cenę brutto spotów promocyjnych oraz
dołączyć do niej informacje o poszczególnych kosztach przygotowaną przez Wykonawcę.
Cena brutto oferty musi zawierać w sobie podatek od towarów i usług VAT oraz wszystkie
koszty wykonania zamówienia.
3. Termin i sposób składania ofert: 7 maja 2018 r. do godz. 12:00.
Ofertę proszę przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@duw.pl
Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Ocena i wybór oferty: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny brutto –100 %
5. Wynagrodzenie: Po zaakceptowaniu materiału przez Zamawiającego i przekazaniu
protokołem odbioru drugiego spotu na nośniku określonym przez Strony, Wykonawca
wystawi fakturę VAT na adres:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153
Wrocław,
NIP 896-10-03-245, REGON 000514377.
Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie
21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Terminem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Informacje dodatkowe:
1.) Zamawiający odrzuci ofertę:
 złożoną po terminie,
 złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
 niezgodną z treścią zapytania ofertowego,
 zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
 jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia,
2.) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
3.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania
wyboru oferty. Zawiadomienie o otrzymaniu i wyborze oferty, nie stanowi przyjęcia
oferty.
Agnieszka Alama-Woszczyńska
(podpis osoby prowadzącej procedurę,
działającej w imieniu zamawiającego)
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Załącznik:
- formularz oferty
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