ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 12 grudnia 2019 r.
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia produkcja 11 filmów wideo o charakterze informacyjnym, tzw. „Wiadomości
Siechnickich”.

2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Siechnice
Adres:

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

Telefon:

(71) 786 09 01,

E-mail:

biuro@umsiechnice.pl Internet: www.siechnice.gmina.pl

Regon:

931935129

Faks: (71) 786 09 07

NIP: 912-10-05-691

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Gmina Siechnice od wielu lat poprzez swoje działania i inicjatywy kształtuje swój wizerunek jako
samorządu przyjaznego dla mieszkańców i przedsiębiorców. Długofalowym celem Gminy Siechnice jest
zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem budownictwa, działalnością gospodarczą prowadzoną na
terenie Gminy Siechnice, a komfortem jej mieszkańców oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku
Gminy Siechnice jako samorządu nowoczesnego i dbającego o zrównoważony rozwój.
Produkcja 11 filmów wideo o charakterze informacyjnym (materiałów audiowizualnych – zwanych w
dalszej części zapytania „Wiadomościami”) ma na celu jak najefektywniejsze poinformowanie
potencjalnych odbiorców o wydarzeniach z terenu Gminy Siechnice i wykorzystanie potencjału
prezentowanych wydarzeń do promocji Gminy, jako dobrego miejsca do zamieszkania, pracy,
inwestowania i wypoczynku. Niniejsze komunikaty mają być kierowane do „wewnątrz” tj. do
mieszkańców Gminy Siechnice oraz „zewnątrz” tj. dla potencjalnych przyszłych mieszkańców i
inwestorów chcących zamieszkać lub zainwestować na terenie gminy Siechnice.
Wiadomości powinny prezentować przede wszystkim:
- Wydarzenia kulturalne (w tym imprezy plenerowe), sportowo-rekreacyjne i „edukacyjne” (tj. szkolne
i przedszkolne) odbywające się na terenie gminy,
- Plany, przedsięwzięcia i wydarzenia związane z pracą organów samorządu terytorialnego oraz Urzędu
Miejskiego w Siechnicach,
- Plany inwestycyjne gminy i spółek gminnych, a także relacje z postępu prac przy inwestycjach,
wykonane inwestycje itp.,
- Działania organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Siechnice,
- Przedsięwzięcia lokalnych przedsiębiorców,
- Wydarzenia organizowane przez osiedla i sołectwa,
- Zapowiedzi imprez, zaproszenia na ważne wydarzenia organizowane na terenie Gminy Siechnice.
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Podstawowe wymagania dotyczące produkcji Wiadomości:
- Wiadomości powinny zostać zrealizowane w formie zbioru reportaży (tzw. newsów) wraz pełną
obsługą dziennikarską i operatorską. W każdym programie znajdzie się od 4 do 6 reportaży. Reportaże
zapowiadane będą przez lektora z tzw. off-u na przebitkach. Zakładana długość każdego filmu (wydania
Wiadomości) to minimum 8, a maksymalnie 15 minut,
- Reportaże (newsy) będą przygotowywane na terenie Gminy Siechnice – w lokalizacjach każdorazowo
wskazanych przez Zamawiającego oraz (w uzasadnionych sytuacjach, np. wydarzenia powiatowe i
międzygminne związane z Gminą Siechnice) na terenie Wrocławia lub gmin ościennych.
- Reportaże powinny być zrealizowane w jakości full hd. W maksymalnie 2 reportażach w trakcie
obowiązywania umowy wykorzystane zostaną zdjęcia powietrzne z użyciem drona,
- Dźwięk w reportażach powinien być realizowany przy użyciu mikroportów jak i klasycznego mikrofonu
dziennikarskiego.
Z przykładowymi Wiadomościami oczekiwanymi przez Zamawiającego można zapoznać się pod
adresem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQkHI1VQq3Uuipu1suE9k4NO25tmk3RIj

Oferent powinien wykazać się doświadczeniem potwierdzającym wykonywanie zleceń z zakresu
produkcji materiałów audio wideo na potrzeby TV i/lub internetu. Oferent wykaże się takim
doświadczeniem poprzez dodanie do oferty linków (np. do serwisów internetowych lub dysku FTP) do
wyprodukowanych przez siebie materiałów.

4. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Realizacja zlecenia planowana jest na okres 12 miesięcy w 2020 roku zgodnie z poniższym
harmonogramem:
Film nr 1 – do 31 stycznia 2020 r.
Film nr 2 – do 29 lutego 2020 r.
Film nr 3 – do 31 marca 2020 r.
Film nr 4 – do 30 kwietnia 2020 r.
Film nr 5 – do 31 maja 2020 r.
Film nr 6 – do 30 czerwca 2020 r.
Film nr 7 – do 31 sierpnia 2020 r.
Film nr 8 – do 30 września 2020 r.
Film nr 9 – do 31 października 2020 r.
Film nr 10 – do 30 listopada 2020 r.
Film nr 11 – do 14 grudnia 2020 r.
5. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy złożyć w formie e-mailowej do dnia 20 grudnia 2019 roku do godz. 12:00 na adres:
wss@umsiechnice.pl.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.
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6. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Oferent powinien przedstawić cenę obejmującą wszystkie koszty działań w ramach produkcji filmów
we wskazanym w zapytaniu zakresie i okresie, w tym:
- koszt produkcji filmów wraz z ich udźwiękowieniem i montażem
- koszty obsługi dziennikarskiej i reporterskiej filmów
- koszty dojazdu osób realizujących filmy na miejsce nagrania
- koszt dostarczenia filmów do siedziby zamawiającego
Cena ofertowa jest ceną ryczałtową zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu
zamówienia i przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom ani korektom.
W ofercie należy podać cenę nett0 oraz brutto za realizację zamówienia.

7. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY
100% cena.

8. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAPYTANIA
Inspektor ds. konsultacji i partycypacji UM w Siechnicach Maciej Skwara
Tel.: 71 786 09 92, e-mail: mskwara@umsiechnice.pl

9. INNE
Zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie umowy podpisanej z wyłonionym w ramach
niniejszego zapytania Wykonawcą. Wzór umowy stanowi załącznik do treści zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- negocjacji z wykonawcą/wykonawcami;
- odwołania niniejszego postępowania, przesunięcia terminu związania ofertą, unieważnienia lub
niedokonania wyboru oferty cenowej bez podania przyczyny.
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