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ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 22.08.2018 r.  

dot. nagrania i emisji cyklu filmów związanych z wybranymi tradycjami i obrzędami 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny oraz okolic miasta Dub nad Morawą (partnera 

czeskiego) 

 

I. Podmiot prowadzący zapytanie ofertowe: 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

ul. Kilińskiego1; 47-303 Krapkowice 

NIP: 1990052018 

II. Określenie przedmiotu: 

Nazwa Opis Ilość 

Nagranie cyklu 

filmów  

•  Profesjonalne nagranie i obróbka filmów. 

•  Długość filmu od 10 do 12 min. 

•  Produkcja każdego programu/filmu prowadzona będzie z podziałem na 

kwartały obrzędowe – rozpocznie się w IV kwartale 2018, a zakończy 

w III kwartale 2019, 

•  Filmy nakręcone zostaną na obszarze Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

•  4 filmy zawierać będą 3 obrzędy/tradycje charakterystyczne dla 

obszaru Stowarzyszenia oraz 1 charakterystyczny dla obu partnerów. 

•  Obrzędy/tradycje zostaną wskazane przez zamawiającego we 

współpracy z Wykonawcą. 

•  Partner czeski będzie brał czynny udział w kręceniu obrzędu/zwyczaju, 

który jest charakterystyczny dla obu partnerów.  

4 filmy  

Emisja cyklu 

filmów na antenie 

telewizji 

regionalnej 

•  Emisja 4 filmów w PL odbędzie się na antenie telewizji, co najmniej 

regionalnej – emisja pierwszego odcinka w IV kwartale 2018, kolejnych 

w I kwartale 2019, II kwartale 2019 i ostatni odcinek w III kwartale 

2019.  

•  Emisja powtórkowa, w tym samym kwartale, którego dotyczy film 

zgodnie z harmonogramem. 

•  Emisja co najmniej 10 zwiastunów/zapowiedzi programu. 

•  Dodatkowo emisja odbędzie się na antenie regionalnej telewizji 3 

ościennych województw. Obowiązkowo jedna z emisji odbędzie się  

w województwie opolskim.  

Emisja 4 filmów 

Licencja  

•  Przekazanie licencji umożliwiającej rozpowszechnianie na innych 

nośnikach oraz w internecie nagranych filmów.  

•  Dzięki uzyskanej licencji partner będzie promował filmy online po 

stronie czeskiej.  

Umowa 

licencyjna  
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III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu zapytania: 

Oferent prześle Zamawiającemu wypełniony formularz ofertowy wraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi 

informacjami, mającymi wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 28.08.2018 r., do godziny 12.00 na adres 

e-mail: euroregion@annaland.pl. 

 

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: 

Sandra Koźba – mail: euroregion@annaland.pl tel. 793 503 183  

V. Termin wykonania przedmiotu zapytania: 

• Termin wykonania zamówienia – najpóźniej do końca września 2019  r.  

• Dostarczenie na nośniku elektronicznym, do siedziby Stowarzyszenia zamówienia wraz z fakturą VAT, 

w terminie do 21 dni od momentu zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia.   

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.:  

• Cena brutto; 

• Gwarancja ceny do końca roku 2019; 

• Jasność i przejrzystość oferty; 

• Przygotowanie oferty zgodnie z w/w zamówieniem. 

VII. Klauzule zapytania ofertowego: 

• Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert. 

• Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany ilości bądź rezygnacji z zapytania bez podania przyczyny. 

• Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie 

rozpoznanie rynku. 
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