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ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 29.08.2018 r.  

dotyczące nagrania oraz wydania audiobooka  

 

I. Podmiot prowadzący zapytanie ofertowe: 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

ul. Kilińskiego1; 47-303 Krapkowice 

NIP: 1990052018 

II. Określenie przedmiotu: 

Nazwa Opis Ilość 

Nagranie i wydanie 

audiobooka  

• Nagranie do 9 polskich oraz do 2 czeskich bajek/legend, łącznie 

około 35 min; 

• profesjonalna obróbka nagrania czytanego przez osoby wskazane 

przez Zamawiającego; 

• sporządzenie uporządkowanego indeksu poszczególnych 

bajek/legend (możliwość nawigacji po utworach), 

• nagrania odbywać się będą w profesjonalnym studiu 

nagraniowym, w terminach wspólnie ustalonych. 1000 szt. 

• wypalenie płyt CD z audiobookiem i wykonanie nadruku, 

• wykonanie projektu graficznego nadruku na płytach z 

uwzględnieniem logotypów projektu i zapisów wskazanych 

przez Zamawiającego; 

• opakowanie płyty CD – koperta kartonowa, ekologiczny karton, 

jasnobrązowy, z klapką zamykającą, zawierająca nadruk; 

• dostarczenie zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

 

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 10.09.2018r., 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 maja 2019 r. (dostarczenie do siedziby 

Stowarzyszenia zamówienia wraz z fakturą VAT). 
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VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.:  

• Cena brutto; 

• Odległość studia nagrań od siedziby Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

• Gwarancja ceny do końca maja 2019 roku. 

• 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. 


