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ZAPYTANIE OFERTOWE
NA „ŚWIADCZENIE USŁUGI NAGRANIA DLA NARODOWEGO
CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU”
1. Przedmiot zamówienia:
Niniejsze zapytanie obejmuje nagranie 12 (słownie: dwunastu) spotkań informacyjnych
organizowanych przez NCBR. Spotkania informacyjne będą obywały się w Warszawie (w hotelu
Marriott lub innym hotelu w Centrum Warszawy – dokładne miejsce zostanie określone na miesiąc
przed planowanym wydarzeniem), raz w miesiącu w terminach ustalonych przez Zamawiającego
(terminy potwierdzone na dzień dzisiejszy: 25.01, 21.02, 20.03, 17.04 oraz 17.05.2018 r.).
Spotkania będą miały formę warsztatową, w której weźmie udział ok. 120 osób w każdym.
Planowany czas trwania pojedynczego spotkania – od godz. ok. 09:00 do 17:15.
W związku z powyższym, poszukujemy firmy, która nagra profesjonalnym sprzętem
umożliwiającym zarejestrowanie spotkania (rejestracja w jakości HD – 720 p) – nagranie audio i
video (część ogólna ok. 120 uczestników przez ok. 1,5 godziny w jednej sali – rejestracja pierwszej
ogólnej części przy pomocy 2 kamer i miksera wizyjnego – w tym prezentacji wyświetlanej w Power
Poincie – wymagane jest jednoczesne nagranie prezentacji oraz osób występujących/
wypowiadających się podczas spotkania, w taki sposób, aby ekran był podzielony na dwie części: po
jednej stronie prezentacja PowerPoint, po drugiej osoby prezentujące; a także rejestrację 3 kolejnych
równoległych spotkań przy pomocy 1 kamery w każdej sali (w każdej z trzech sal będzie znajdowało
się po ok. 30-40 osób, nagrania prezentacji i uczestników); oraz dostarczenie finalnego materiału w
jednym pliku (tytuł spotkania z datą, belki ilustrujące poszczególne nagrania i osoby pod layout
Zamawiającego (w tym logotypy); relacja wydarzenia z wyłączeniem ewentualnych przerw,
oczekiwań na rozpoczęcie itp.) do dyspozycji NCBR. Podczas spotkania powinna być możliwość
podłączenia kamer do nagłośnienia znajdującego się na miejscu wydarzenia. Zamawiający będzie
miał możliwość zgłoszenia ewentualnych zmian. Zarejestrowane pliki video z wydarzeń Wykonawca
dostarczy na nośniku Zamawiającego.
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów
powstałych w wyniku realizacji Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na
wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666,
ze zm.), a w szczególności w zakresie:
1) utrwalania, kopiowania, modyfikowania, wprowadzania do pamięci komputerów i
serwerów komputerowych,
2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową
3) wystawiania na publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i
konferencji, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
4) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych,

5) prawa do korzystania z utworów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi
utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, tłumaczenie
na inne języki,
6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
7) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 6 – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Termin i miejsce realizacji umowy:
Usługa będzie realizowana raz w miesiącu w terminach ustalonych przez Zamawiającego do końca
2018 r. (terminy potwierdzone w chwili obecnej: 25.01, 21.02, 20.03, 17.04 oraz 17.05.2018 r.).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania pełnego zakresu zamówienia, tj.
Zamawiający może zrealizować tylko połowę zakresu zamówienia. Zamawiający zapłaci za
faktyczną ilość zrealizowanych nagrań.
3. Sposób płatności:
Płatność po realizacji każdej zrealizowanej usługi (po każdym nagraniu) w terminie 14 dni od daty
dostarczenia faktury poprawnie wystawionej na Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na adres
wskazany w punkcie 6 zapytania ofertowego i zaakceptowania jej przez Zamawiającego, oraz po
wystawieniu protokołu odbioru usługi. Wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem na konto
Wykonawcy wskazane w umowie.
4. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
Termin przesłania oferty: 13 grudnia 2017 r. – do godz. 12:00.
Oferta musi zostać przesłana przez Wykonawcę w formie elektronicznej wraz z wymaganymi
załącznikami, drogą mailową na adres: katarzyna.walerysiak@ncbr.gov.pl
Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta powinna zawierać:
Cenę netto oraz brutto za wykonanie jednej usługi nagrania oraz cenę łączną za nagranie 12 spotkań.
Wypełnione na podstawie formularza oferty.
5. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert,
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Wykonawca za kryterium „Cena” może uzyskać maksymalnie 80 punktów, a za „Czas
realizacji” maksymalnie 20 punktów. Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą ilością
uzyskanych punktów w kryteriach „Cena” i „Czas realizacji”.
Kryterium „Cena” waga 80 % = 80 pkt.
Maksymalna liczbę punktów w tym kryterium (80 pkt.) otrzyma oferta Wykonawcy,
który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia podaną
przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego),
natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną
w następujący sposób:

Cena brutto oferty najtańszej
Liczba punktów =
-------------------------------------------------------- x 80
Cena brutto oferty badanej
Kryterium „Czas realizacji” waga 20% = 20 pkt.
Powyższe kryterium będzie liczone w następujący sposób:
- przekazanie finalnego materiału do NCBR w ciągu 5 dni roboczych - 20 punktów
- przekazanie finalnego materiału do NCBR w ciągu 7 dni roboczych - 10 punktów
- przekazanie finalnego materiału do NCBR powyżej 7 dni roboczych - 5 punktów
6.
Kontakt
Adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
Ewentualne pytania dotyczące zapytania proszę zadawać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:
katarzyna.walerysiak@ncbr.gov.pl.
7.








Sposób sporządzenia oferty
Oferta powinna zostać sporządzona na załączonym Formularzu oferty.
Cena oferty brutto musi uwzględniać wszelkie koszty związane z kompleksową usługą.
Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Cenę oferty należy podać z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz
uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń.
Za ustalenie świadczeń obejmujących przedmiot zamówienia oraz sposób przeprowadzenia na
tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia,
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zapytania ofertowego, a także sprawdzenie
warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

8. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1. Jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem dotyczącym
poprawiania omyłek,
2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
3. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
9. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w
szczególności jeżeli:
1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2.

3.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty.
Postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia bez
podania przyczyny przed podpisaniem umowy.
10. Dodatkowe informacje
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz
możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy.
 Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania, jak
też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
 Umowa zostanie zawarta na wzorze zamawiającego, który będzie uwzględniał kary umowne za
nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy.
 Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą;
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 odpowiedzi tylko na wybraną ofertę;
 negocjacji warunków Zamówienia.
 Zamawiający do terminu składania ofert może zmienić zapisy Zapytania ofertowego.
 Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania środki ochrony prawnej, o których mowa w
dziale VI Prawa Zamówień Publicznych.

