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Zamawiający:  
Stowarzyszenie LIDER A4  
55-040 Kobierzyce  
ul. Witosa 15  
NIP: 8961472454  
REGON: 020831725  

Do: wszyscy oferenci 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

z dnia 20.06.2016 

  

1. Proszę o przedstawienie oferty cenowej do dnia 20.07.2016 na produkcję klipu promocyjnego (ok. 15 minut: 1 

dzień zdjęciowy oraz post produkcja, udźwiękowienie, dynamiczny montaż, animacje, potrzebne grafiki, jakość 

HD) oraz 30 sekundowy zwiastun. 

Klip promować ma VI Edycję FESTIWALU 4 ŻYWIOŁÓW, który odbędzie się w dniu 11.09.2016, w godzinach 12:00 

– 20:00. Impreza odbędzie się na ulicy Kopernika przy Gimnazjum w Żórawinie. 

 Kryterium wyboru: Cena – 60% (60 pkt)  

 Atrakcyjność, oryginalność i efektywność przekazu oceniana na podstawie przedstawionych dotychczas 

zrealizowanych produkcji  - 40% (40 pkt). Prosimy podać linki do zrealizowanych produkcji. 

 Sposób oceny oferty 

Cena wykonania usługi: 
 

               Najniższa cena brutto spośród badanych ofert 
C = ---------------------------------------------------------------------------x 60 pkt 
                            Cena brutto badanej oferty 
 
(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku) 

 

2. INFORMACJE DODATKOWE:  

1. Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności  

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz 

dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

3. Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż wykonawca zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.  

4. Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, 

których oferta nie zostanie wybrana.  

5. Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Wrocławskiego. 

6. Osobą kompetentną do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest:  

Paweł Mazur Tel. 71 311 11 35, e-mail: biuro@lider-a4.pl  

4. Proszę przesłać wypełniony formularz oferty do dnia 20.07.2016, na adres e-mail w formie zeskanowanego 

dokumentu zawierającego podpisy osób upoważnionych, lub osobiście.  

5. Termin związania ofertą: do dnia 11.09.2016  

 

http://www.lider-a4.pl/
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WZÓR OFERTY 

_____________________ 
   Miejscowość, data  

 

Dane oferenta:  

 

……………………………………………………………  

……………………………………………………………  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.06.2016 przedstawiam ofertę cenową na:  

1. Produkcję filmu promującego V edycję  „Festiwalu 4 Żywiołów” w dniu 11.09.2016r.  

 

Oferta cenowa:…………………………… PLN brutto, w tym VAT ………………………….  

 

 

____________________________________________  

Podpis/y osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta  

 

Oświadczenia:  

Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania ww. czynności.  

Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem niezbędnym 

do wykonania zamówienia.  

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami oferty i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej 

oferty do ich wypełnienia.  

 

 

______________________________________________  

Podpis/y osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta 

 

http://www.lider-a4.pl/

