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Wrocław, dnia 13 sierpnia 2018 r.

Z A P R O S Z E N I E
do złożenia oferty cenowej

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, zaprasza

do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą: Emisja w telewizji regionalnej o zasięgu całego 
województwa dolnośląskiego spotu promocyjnego z przebiegu prac związanych z adaptacją 
dziedzińca środkowego (ATRIUM) w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu. Realizacja w ramach Projektu nr 32/7-2017/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 emisja w telewizji regionalnej o zasięgu całego 

województwa dolnośląskiego w okresie od 10 do 17 października 2018 roku 
90-sekundowego spotu promocyjnego oraz w okresie od 4 do 12 grudnia 2018 roku 
30-sekundowego spotu zawierającego elementy pierwszego -  poszerzonego o ujęcia 
zakończonej inwestycji dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 
Tematem spotu jest przebieg prac budowlanych oraz finalny efekt przebudowy 
dziedzińca środkowego (ATRIUM) w budynku DUW we Wrocławiu wraz 
z komentarzem Wojewody Dolnośląskiego.
Emisja musi odbyć się minimum trzy razy dziennie:
- 1 emisja w porze porannej między godziną 7:00 a 12:00,
- 2 emisje w porze popołudniowo-wieczornej między godziną 16:00 a 21:30, z 
zastrzeżeniem, ze przerwa między emisjami nie może być krótsza, niż godzina.

2) Wymagania:
>  Zasięg emisji: województwo dolnośląskie;
>  Grupa wiekowa: bez ograniczeń wiekowych;
>  Telewizja naziemna;

Spot promocyjny nagrany jest w formacie fuli HD (16:9) -  przekonwertowany do wersji 
pozwalającej na zapis na DVD oraz do wersji umożliwiającej zamieszczanie filmów w 
telewizji o zasięgu powszechnym oraz na stronach internetowych

3) Doświadczenie: Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych w okresie dwóch ostatnich 
lat, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych -  również wykonywanych usług 
o podobnym charakterze.
Wykaz powinien zawierać przedmiot, datę oraz dane podmiotu, na rzecz którego usługa 
była wykonana lub jest wykonywana.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w wykazie.

4) Czas trwania realizacji zamówienia: październik -  grudzień 2018 r. Płatność nastąpi 
jednorazowo -  po zakończeniu realizacji całego zamówienia.

1. Osoba do kontaktu: Olga Olszewska, o.olszewska@duw.pl. tel. 71/340 60 72
2. Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego 

zaproszenia. W ofercie należy podać łączną cenę brutto emisji spotu promocyjnego oraz 
dołączyć do niej informacje o poszczególnych kosztach przygotowana przez 
Wykonawcę.
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Wykonawca zobowiązany jest do złożenia szczegółowego harmonogramu emisji spotu, 
który zawierać będzie daty, godziny oraz jednostkową wartość emisji.
Wykonawca zobowiązany jest również do złożenia wykazu, o którym mowa 
w pkt dotyczącym „Doświadczenia”. Oferty Wykonawców, które nie będą zawierały 
wykazu poświadczającego posiadane doświadczenie, nie będą podlegać sprawdzeniu. 
Cena brutto oferty musi zawierać w sobie podatek od towarów i usług YAT oraz 
wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3. Termin i sposób składania ofert: 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) do godz. 14:00.
Podpisaną ofertę proszę przesłać wyłącznie 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. W zapytaniu ofertowym nie zastosowano klauzul społecznych ze względu na specyfikę 
branży oraz przedmiot i charakter zamówienia.

6. Wynagrodzenie: Po ostatniej emisji spotu promocyjnego, Wykonawca wystawi fakturę 
VAT na adres:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 
Wroclaw,
NIP 896-10-03-245, REGON 000514377.
Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 
14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
Terminem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Informacje dodatkowe:
1.) Zamawiający odrzuci ofertę:

> złożoną po terminie,
> złożoną przez wykonawcę nie spełniając ego warunków udziału w postępowaniu,
'r niezgodną z treścią zapytania ofertowego,
> zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
> jeżełi 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, bez konieczności uzasadnienia.

Kamil Kowalczyk

(podpis osoby p ro w a d zą ce j procedurę, 
dzia ła jącej iv imieniu zam awiającego)

Załącznik:
- formularz oferty
- projekt umowy
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