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JRP.056.06.2015       Sułkowice, dnia 17 listopada 2015 r. 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 
W  związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)  
 
Burmistrz Gminy Sułkowice zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: 

Nakręcenie filmu promocyjnego podsumowującego realizację projektu pn. ,,Program 

zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminie Sułkowice – część I” 

 

I. Dane Zamawiającego 

Województwo Powiat Gmina 

małopolskie myślenicki Sułkowice 
Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość 

Rynek 1 Sułkowice 
Kod pocztowy Poczta Adres e-mail 

32-440 Sułkowice jrp@sulkowice.pl 

Telefon  Fax Osoba do kontaktu 

12-273-20-75 wew. 28 12-272-12-44 Ewa Flaga 

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia :  

 

Zamówienie obejmuje nakręcenie filmu promocyjnego zrealizowanego przez Gminę Sułkowice projektu  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, obejmującego zbiorczą prezentację całego 
projektu, w tym reportaż z miejsc gdzie prowadzone były inwestycje (w szczególności Biertowice-gminna 
oczyszczalnia ścieków, Harbutowice-stacja uzdatniania wody, miejsca gdzie wybudowana została sieć 
kanalizacyjna na terenie miejscowości Sułkowice oraz Rudnik).  

Materiał filmowy w jakości HD, przekazany na nośniku elektronicznym do siedziby Zamawiającego.  

Przewidywana długość zmontowanego filmu   około 6 minut. 

 
III. Termin wykonania zamówienia:   

do dnia 8 grudnia 2015 r. 
 
IV. Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:  

 
Zamówienie będzie realizowane z udziałem  funduszy PO IiS, wykonawca zabezpieczy poprawne 
oznakowanie wytworzonych produktów, zgodnie z ,,Zasadami promocji projektów dla beneficjentów 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”. 
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Film powinien zawierać informację, że cały projekt był współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków 
Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 
Materiał musi zawierać wywiady z profesjonalnie nagranym dźwiękiem. Materiał musi być profesjonalnie 
zmontowany, a ujęcia muszą być nakręcone z wykorzystaniem technik filmowych oraz poprawną kompozycją 
obrazu. Film musi zawierać profesjonalne podkłady muzyczne, z licencją na wykorzystanie ich na 
nieograniczonym polu eksploatacji. 
 
V. Sposób przygotowania oferty 

Oferty należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik  do niniejszego zaproszenia. 

Oferta powinna być opatrzona pieczęcią oferenta, oraz podpisana przez oferenta. 
 

VI. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy przesłać:  

-  pocztą e-mail  (ofertę wdrukowaną,  podpisaną i zeskanowaną) lub  - faksem 

Ofertę można również złożyć  osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Sułkowicach. 

Ostateczny termin wpływu oferty ustala się na dzień 24 listopada  2015 r. Oferty złożone po tym terminie nie 
będą rozpatrywane.   

Uwaga: W przypadku przesyłania e-mailem , ze względu na zagrożenie zablokowania e-maila filtrem przeciw 

spamowi, należy każdorazowo zażądać potwierdzenia odbioru oferty (12-273-20-75 wew. 28) 

VII. Ocena ofert i wybór wykonawcy 

Zamawiający wyłoni Wykonawcę, spośród oferentów, którzy: 
- prześlą lub złożą kompletne oferty, w oparciu o kryterium cenowe.  
 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny składanej propozycji cenowej 

• W cenę propozycji należy wliczyć: 
Wartość usługi  określoną w oparciu o przedmiot zamówienia wraz z obowiązującym podatkiem od 
towarów i usług VAT 

• Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności  
umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.  

IX. Warunki płatności 

• Płatność za wykonaną usługę zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni 
od daty odbioru kompletnego zmontowanego materiału filmowego i dostarczenia do siedziby 
zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

 
IX. Załączniki 

1. Wzór formularza ofertowego 
         
 

………………………………………………….. 
           podpis  
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(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)                                                                                                                                               (miejscowość, data) 

 

        Burmistrz Gminy Sułkowice 

        Rynek 1 

        32-440 Sułkowice 

O F E R T A 

Odpowiadając na zaproszenie do składnia ofert, na realizację zadania pn. 

Nakręcenie filmu promocyjnego podsumowującego realizację projektu pn. ,,Program 

zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminie Sułkowice – część I” 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę .  

Netto 
  

zł (słownie: …………………...…………………………………………………..) 
          

Podatek VAT  ..%   zł (słownie: …………………...…………………………………………………..) 
          

Brutto    zł (słownie: …………………...…………………………………………………..) 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 

oraz że uzyskaliśmy wszystkie niezbędne do przygotowania oferty informacje.  

4. Oświadczamy, ze spełniamy warunki realizacji zamówienia w zakresie: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania; 

2) wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
4) sytuacji ekonomiczno - finansowej. 

5. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia, na podstawie art.. 
24 ust 1 ustawy pzp. 

6. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

                                                                                      
 

 ……………………………………………………. 
        (podpis i pieczęć wykonawcy) 


