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Zapytanie ofertowe 
 
W związku z realizacją mikroprojektu „Utworzenie Szkoły Turystyki i Rekreacji” realizowanego w 
ramach projektu parasolowego „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej 
pogranicza polsko-ukraińskiego” (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej), w ramach 
działania związanego z wykonaniem filmu promującego Bieszczady 
 
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”, z siedzibą: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 27/28 
 
zaprasza do złożenia oferty na:  
 

produkcję filmu promującego Bieszczady 
 
 

1. Przedmiot zamówienia 
1.1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: 

1. produkcja filmu promującego Bieszczady,  
2. produkcja zwiastuna tego filmu. 

 
1.2 Cel filmu: 
Celem filmu będzie promocja Bieszczadów oraz najważniejszych atrakcji obszaru działania LGD 
„Zielone Bieszczady”. Film powinien być nowoczesny, dynamiczny, pokazujący energię miejsc oraz 
główne atrakcje regionu, stwarzające przez cały rok świetne warunki do aktywnego spędzania czasu.  
Docelowo film powinien przyczynić się do wzrostu zainteresowania obszarem LGD ze strony 
turystów. 
Aby osiągnąć cel powstania filmu, tj. wsparcie promocyjne dla markowego produktu turystycznego 
integrującego inicjatywy sektora turystyki dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego i turystyki aktywnej 
w Bieszczadach oraz wzrost zainteresowania szerokiego grona turystów ofertami z obszaru LGD 
„Zielone Bieszczady” Zamawiający oczekuje zapewnienia emisji wyprodukowanego filmu w 
ogólnodostępnej telewizji o zasięgu ogólnopolskim lub ogólnodostępnej telewizji o zasięgu 
regionalnym (obszar województwa podkarpackiego) oraz co najmniej 3 innych antenach 
regionalnych. 
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1.3 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia: 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje od Wykonawcy:  

I. Przedstawienia harmonogramu realizacji zamówienia w terminie do 5 dni od podpisania 
umowy z Zamawiającym, zgodnego z ramami zamówienia określonymi w niniejszym 
zapytaniu. 

II. Opracowania autorskiego scenariusza filmu, który zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
Przed rozpoczęciem produkcji wymagana jest pisemna akceptacja scenariusza.  

III. Kompletnej produkcji filmu i zwiastuna, zgodnie z zaakceptowanym scenariuszem oraz 
przedstawionym harmonogramem realizacji usługi, w tym w szczególności: organizację 
planów zdjęciowych, realizację nagrań filmowych, zapewnienie profesjonalnego oświetlenia, 
realizację scen, rejestrację wypowiedzi, selekcję materiałów, montaż, udźwiękowienie, efekty 
specjalne, animacje, opracowanie graficzne, zastosowanie profesjonalnego komentarza oraz 
oprawy muzycznej, zapewnienie nośników, digitalizację materiału i pełną logistykę produkcji. 

IV. Zapewnienia emisji wyprodukowanego filmu w ogólnodostępnej telewizji o zasięgu 
ogólnopolskim lub ogólnodostępnej telewizji regionalnej obejmującej zasięgiem 
województwo podkarpackie oraz 3 innych ogólnodostępnych telewizjach o zasięgu co 
najmniej regionalnym. 
Przez ogólnodostępność Zamawiający rozumie możliwość dostępu do anteny dla każdego 
telewidza, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat – poza oczywiście wynikającymi z 
przepisów prawa (abonament RTV). 

V. Przygotowania raportu końcowego z emisji filmu - Wykonawca będzie zobowiązany do 
opracowania końcowego raportu z emisji filmu w telewizjach spełniających kryteria określone 
w sposobie realizacji przedmiotu zamówienia. Raport musi zawierać materiały dowodowe, 
świadczące o prawidłowej realizacji wszelkich działań w ramach emisji, powinien mieć formę 
elektroniczną i pisemną. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu końcowy raport z 
przeprowadzonej emisji w ciągu 10 dni od zakończenia emisji.  

 

2. Warunki dodatkowe: 
2.1 Długość i jakość filmu 
Długość filmu do 15 minut, nie mniej niż 12 minut. 
Długość zwiastuna filmu  do 3 minut, nie mniej niż 2 minuty 
Film wykonany będzie w standardzie fullHD, w rozdzielczości 1440x1080 
 
2.2. Lektor 
Wykonawca zapewni udział profesjonalnego lektora, który wejdzie w rolę komentatora treści 
nagrania. 
 
2.3 Muzyka  
Wykonawca zapewni podkład muzyczny (możliwość wyboru co najmniej 3 propozycji). 
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Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o nabyciu praw do użycia wybranego przez 
Zamawiającego fragmentu muzycznego do produkcji materiału promocyjnego będącego 
przedmiotem niniejszego zamówienia.   
 
2.4 Miejsca plenerów 
Zdjęcia do filmu realizowane będą maksymalnie do 30.10.2014 r. na obszarze LGD „Zielone 
Bieszczady”.  
W danych porach roku muszą być pokazane związane z nimi atrakcję. 
Ze względu na fakt, iż okres realizacji filmu nie obejmuje zimy, Wykonawca zobowiązany jest do 
udostępnienia w podanej cenie brakujących ujęć związanych z zimą na obszarze LGD „Zielone 
Bieszczady” ze swojego archiwum lub innego źródła.  
 
2.5 Nośnik 
Wykonawca przekaże nagrany materiał w formacie umożliwiającym łatwe odtworzenie na 
komputerach PC i Mac.  
 
2.6 Akceptacja 
Wykonawca zorganizuje kolaudację, podczas której przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
zmontowany materiał promocyjny. W terminie 5 dni roboczych od przedstawienia zmontowanego 
materiału promocyjnego Zamawiającemu przysługuje prawo do poprawek, a Wykonawca 
zobowiązuje się nanieść poprawki, w terminie 7 dni od zgłoszenia ich przez Zamawiającego.  
Poprawki Zamawiający zgłasza w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną do upoważnionej 
przez Wykonawcę osoby. Zaakceptowany przez Zamawiającego materiał promocyjny Wykonawca 
przekaże w terminie 5 dni od akceptacji.  
 
2.7 Prawa autorskie 
W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych do materiału 
promocyjnego na wszystkie pola eksploatacji, w szczególności: 
- utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na 
taśmie magnetycznej, cyfrowa) w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku m.in. płyta DVD, 
pendrive; 
- wprowadzania do komputera oraz sieci komputerowej i/lub multimedialnej 
- publicznego udostępniania materiałów taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie); 
- publicznego odtwarzania 
- użyczenia i/lub najmu 
- nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej przez stację nawiewną 
- nadawania za pośrednictwem satelity 
- równoczesnego i integralnego nadawania m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych i sieci 
kablowych. 
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Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż przeniesienie w/w praw autorskich nie jest 
ograniczone czasowo ani terytorialnie. 
 
Zamawiający zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zezwolenia osób, których wizerunki 
zostały utrwalone w materiale promocyjnym na ich rozpowszechnianie. 
  
2.8 Emisje 
Emisje w telewizjach, spełniających określone wyżej kryteria, powinny mieć miejsce w czasie realizacji 
zamówienia i powinny zostać uwzględnione w harmonogramie realizacji zamówienia, o którym mowa 
w pkt 1.3 ppkt I. 
 

3. Termin wykonania zamówienia: 
30 listopada 2014.  
Przez realizację zamówienia należy rozumieć wykonanie wszystkich jego elementów, zdefiniowanych 
w pkt 1.3 
 

4.  Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

- są uprawnieni do wykonywania określonej działalności, 
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał techniczny. 

W celu udokumentowania posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, a także potencjału 
technicznego Zamawiający oczekuje przedstawienia informacji o dwóch zrealizowanych 
filmach promujących regiony lub oferty turystyczne wraz z potwierdzeniem, że zostały one 
wykonane należycie.  

- posiadają możliwości emisji filmu w ogólnodostępnej telewizji o zasięgu ogólnopolskim lub 
ogólnodostępnej telewizji regionalnej obejmującej zasięgiem województwo podkarpackie 
oraz 3 innych ogólnodostępnych telewizjach o zasięgu co najmniej regionalnym. 

-     znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe 
      wykonanie zamówienia, 
- nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, 
- nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie, 
- złożą ofertę w terminie wyznaczonym do składnia ofert (formularz ofertowy oraz 

oświadczenie Wnioskodawcy). 
 

5. Opis sposobu przygotowania oferty, miejsce i termin składania ofert: 
5.1 Sposób przygotowania oferty 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. 
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
Oferta powinna być: 
 - opatrzona pieczątką firmową, 
 - posiadać datę sporządzenia,  
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 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  
Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem Oferty ponosi Wykonawca. 
Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert 
częściowych lub wariantowych. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
 
5.2 Miejsce i termin składania oferty 
Oferty należy składać na udostępnionym formularzu ofertowym listownie albo osobiście na adres:  
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne w 
nieprzekraczalnym terminie do 18.07.2014 r. do godziny 14.00. Liczy się data wpływu oferty do biura.  
Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy bez 
otwierania.  
5.3 Miejsce i termin otwarcia oferty:  
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.07.2014 r., o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.  
 
5.4 Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 
W przypadku zapytań prosimy o kontakt z kierownikiem mikroprojektu Moniką Bulik drogą 
elektroniczną monika.bulik@onet.pl, najpóźniej do dnia 15.07.2014 r. do godz. 12.00. 
Na wszystkie pytania, które wpłyną w wyznaczonym terminie Zamawiający postara się udzielić 
odpowiedzi w możliwie najkrótszym terminie. Pytania, które wpłyną do Zamawiającego po 
wyznaczonym terminie pozostaną bez odpowiedzi. 
 

6. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:  
Kryterium oceny oferty będzie: 
cena – 100%  
 

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.lgd-zielonebieszczady.pl.  
 

8. Dodatkowe informacje: 
8.1 Sposób zapłaty za wykonaną usługę:   
Zaplata za wykonacie przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia 
wykonania przedmiotu zamówienia na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. 
 
8.2 Środki odwoławcze 
Od wyniku niniejszego postępowania nie przysługują żadne środki odwoławcze. 
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9. Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – wzór Formularza Ofertowego 
Załącznik nr 2 – wzór Oświadczenia Wykonawcy 
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