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Radom, dnia 30.06.2016 r. 

 

…………………………………….. 

(pieczęć Zamawiającego) 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ 

 

 

 

 

1. Zamawiający: „Razem dla Radomki”, ul. Wernera 9/11, 26 – 600 Radom 

2. Przedmiot zamówienia:  

 

 

Realizacja filmu promującego folklor i Festiwal – Spotkania z Folklorem 
im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie”  
Specyfikacja zamówienia: 

1) przygotowanie filmu multimedialnego trwającego minimum 50 minut oraz krótkiego 

klipu/zwiastunu promującego przedmiot realizacji zamówienia trwającego min 6 

minut.   

2) format filmu: Full HD MP4 

3) Film przedstawiać będzie 10 edycję festiwalu pn. „Spotkania z folklorem im. 

Stanisława Stępniaka”, który odbędzie się w Wieniawie w dniu 17 lipca 2016 r. oraz 

piękno dziedzictwa kulturowego prezentowany przez kapele ludowe i zespoły 

śpiewacze regionu radomskiego występujące na w/w festiwalu, oraz związane z 

Wieniawie. 

4) Film składać się będzie m.in. z:  

- wybrany występy kapel, zespołów, solistów, instrumentalistów, 

- tańce ludowe i konkurs tańca,  

- informację o historii festiwalu opowiedzianą przez organizatora/organizatorów, 

- rejestrację wybranych relacji na temat festiwalu widzianych oczami jego 

uczestników, 

5) Klip/zwiastun będzie zmontowany dynamiczniej, a film dłuższy będzie 

przygotowany w charakterze bardziej opisowym. 

6) W obydwu materiałach zamieszczone zostaną logopyty i informacje przekazane 

przez Zamawiającego. 

7) Przygotowane materiały będą mogły zostać opublikowane w Internecie przez 

Zamawiającego.  

8) Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w sprawie realizacji filmu, 

poświadczone przez min. 3 zrealizowane produkcje, w tym  ew. filmy dokumentalne, 

filmy pokazujące dziedzictwo i kulturę obszarów wiejskich – wykazane na etapie 



 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Lokalna Grupa Działania stowarzyszenie "Razem dla Radomki" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 
19.4 „Wspieranie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

 

składania oferty w odnośnikach do linków internetowych, ew. dostarczone na płycie 

CD do Biura Zamawiającego.  

 

 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 13.08.2016 r. 

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. 

 

 

Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji 

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny brutto zamówienia 

z wyodrębnionym podatkiem VAT, wyrażonej cyfrowo i słownie. 

 

5. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę sporządzić należy: 

- na załączonym druku  „OFERTA" w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 

komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem, 

- winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  

- opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia,  

W przypadku składnia oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy 

nanieść napis "Zapytanie ofertowe na realizację filmu promującego foklor i Festiwal – 

Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie”  

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę można  składać : 

- osobiście u zamawiającego na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Razem dla Radomki”, ul. Wernera 9/11, 26 – 600 Radom; 

- pocztą (adres jw.); 

- pocztą elektroniczną na adres: promocja@razemdlaradomki.pl,  

Ofertę należy złożyć do dnia 12.07.2016 r., godz.1500 . Decyduje data wpływu 

oferty. 

 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………….. 

       (podpis osoby upoważnionej 
 

 

mailto:promocja@razemdlaradomki.pl
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OFERTA 

W odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia 

publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami na: 

"Zapytanie ofertowe na realizację filmu promującego foklor i Festiwal – Spotkania z 

Folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie”  

 

Składamy ofertę następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę 

netto………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………..………………….…… zł.  

Obowiązujący podatek Vat …………………………………………………………………………..……………. 

Cena brutto……………………………………………………………………………………………………….……… zł. 

Słownie 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu 

ofertowym warunki. 

3. Oświadczamy, że firma posiada nr identyfikacyjny NIP ……………………………………………  

i jest /nie jest płatnikiem podatku VAT 

……………………………………………………………………..……. 

4. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do 

niego żadnych zastrzeżeń. 

5.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla zamawiającego warunkami 

oferty i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zwarcia umowy na 

określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

…………………………………………………………………….…….. 

(Pieczęć firmowa, data i podpis osoby 

upoważnionej) 


