ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE
KOMPLEKSOWEJ USŁUGI ORGANIZACJI KONFERENCJI PRASOWYCH
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z siedzibą w Warszawie (00-695), przy
ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) planuje wszczęcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie kompleksowa usługa organizacji
konferencji prasowych oraz innych wydarzeń z udziałem mediów.
W związku z powyższym, w celu oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający zwraca się z
prośbą o udzielenie informacji na temat szacunkowego kosztu realizacji usługi.

1.
Tytuł zamówienia
Kompleksowa usługa organizacji spotkań z udziałem przedstawicieli mediów, w tym m.in.:
konferencji prasowych, briefingów, organizowanych przez NCBR.
2.
Miejsce i sposób składania informacji o koszcie usługi
Informację o cenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres karolina.zych@ncbr.gov.pl
3.
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania
Karolina Zych, Dział komunikacji i promocji, tel. 22 45 67 597, kom. 515 061 523
4.
Termin składania informacji o cenie
do dnia 18 października 2018 r. do godz. 23.59
5.
Cel zamówienia
Celem realizacji zamówienia jest zapewnienie profesjonalnej organizacji spotkań dla przedstawicieli
mediów.
6.
Skrócony opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji spotkań z udziałem przedstawicieli
mediów, w tym m.in.: konferencji prasowych, briefingów, organizowanych przez NCBR (dalej jako:
Spotkanie), na terenie całego kraju, w miejscu każdorazowo wskazanym przez Zamawiającego. Do
zadań Wykonawcy należeć będzie zapewnienie osób oraz niezbędnego sprzętu do realizacji
przedmiotu zamówienia.
7.
Przedmiot zamówienia
Zamawiający planuje zlecić realizację min 10 (dziesięciu) Spotkań dla przedstawicieli mediów,
obejmujących m.in. zapewnienie odpowiedniego sprzętu, cateringu oraz obsługi foto i video wraz z
przygotowaniem napisów, transkrypcji itp. Zamawiający zastrzega sobie możliwość swobodnego
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doboru nw. elementów zamówienia (obsługa video, obsługa foto, wypożyczenie ściany
multimedialnej) w ramach jednego spotkania, w zależności od zaistniałych potrzeb, przez co
ostateczna liczba zaplanowanych spotkań może ulec zwiększeniu.
Obowiązki Wykonawcy w ramach usługi:
1) zapewnienie niezbędnego sprzętu
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do zapewnienia
profesjonalnego sprzętu, jego montażu oraz obsługi technicznej, w miejscu realizacji
Spotkania. Sprzęt będzie dostosowany do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
Zamawiający z wyprzedzeniem wskaże miejsce Wykonawcy, tak aby ten zdążył
przeprowadzić montaż oraz niezbędne testy przed Spotkaniem.
Ze względu na różnorodność Spotkań, wielkość sal, Zamawiający każdorazowo omówi z
Wykonawcą szczegóły techniczne. W znaczącej większości Spotkań uczestniczyć będzie 30-50
osób.
W ramach standardowego zestawu na spotkanie mieszczą się:
 mikrofony (jeden mikrofon bezprzewodowy na statywie, dwa mikrofony
bezprzewodowe „do ręki”, jeden mikroport – mikrofon nauszny),
 nagłośnienie (6 głośników, okablowanie, statywy kolumnowe), sprzęt powinien być
dostosowany do miejsca wydarzenia i zapewniać profesjonalną jakość,
 projektor, wraz z niezbędnym okablowanie i sprzętem oraz laptopem z niezbędnym
oprogramowaniem,
 kostka dziennikarska (urządzenie rozdzielające sygnał mikrofon – linia 1 lub 4 na 16, 24
lub 48 wyjść mikr/linia),
 interaktywny, dotykowy ekran multimedialny na statywie + rysik,
 mikser (w razie potrzeb),
 stała obecność osoby technicznie obsługującej Spotkanie.
2) obsługa video
W ramach zamówienia Wykonawca przygotuje materiał filmowy dokumentujący dane
Spotkanie.
Materiał wg poniższej specyfikacji:
 długość: 30-60 sekund – każdorazowo ustalane z Zamawiającym,
 przygotowanie scenariusza,
 realizacja nagrania ze Spotkania (w tym nagranie tzw. „setek” i wypowiedzi do
nagrania),
 make-up osób występujących w nagraniu,
 zamieszczenie belek informacyjnych z podpisami (nt. rozmówcy i/lub haseł do
przekazania odbiorcom),
 montaż materiału,
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udźwiękowienie,
przygotowanie napisów, transkrypcji, itp. zgodnie z wymogami dla osób z
niepełnosprawnościami,
oznakowanie logo NCBR lub ciągiem logotypów każdorazowo wskazanych przez
Zamawiającego,
uwzględnienie ewentualnych poprawek do materiału zgłoszonych przez
Zamawiającego (max.3). W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zgłoszenia większej liczby poprawek, do czasu uzyskania materiału o
satysfakcjonującej jakości.

Pierwsza wersja materiału filmowego powinna zostać dostarczona do Zamawiającego w
terminie do 3 dni roboczych po zakończonym Spotkania. Ewentualne poprawki zgłoszone
przez Zamawiającego powinny zostać uwzględnione do 2 dni roboczych od otrzymania
informacji. Materiał filmowy musi być dostępny dla osób z niepełnosprawnościami na
poziomie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych.
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z „Wytycznymi w
zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020”, które są dostępne na Portalu Funduszy Europejskich
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-wzakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/ w
szczególności określone w Załączniku nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 20142020
w
zakresie
materiałów
multimedialnych
oraz
nagrań
(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_za
kresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf).

3) obsługa foto
Wykonawca w ramach Spotkania zapewni profesjonalną relację fotograficzną.
Realizacja obejmuje:
 zapewnienie odpowiedniego sprzętu (oświetlenie, okablowanie, itp.),
 obróbkę graficzną zdjęć (15 sztuk) wskazanych przez Zamawiającego, w terminie do 2
dni roboczych od zakończenia Spotkania,
 przesłanie kilkunastu zdjęć ze Spotkania w ciągu 30 minut od jego zakończenia,
 przekazania wszystkich zdjęć, bez obróbki, do 3 godzin od zakończenia Spotkania.
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4) wynajem multimedialnej ściany video
Wykonawca zapewni 12-miesięczny wynajem multimedialnej ściany video, spełniającej
poniżesz warunki:
 składająca się z 16 monitorów bezszwowych LCD w układzie 4x4, gdzie każdy z
monitorów powinien spełniać wymagania:
o wielkość: 46 lub 55 cali,
o przystosowanie do pracy 24/7 w jasnym pomieszczeniu,
o minimalna jasność: 500 cd/m2
o ultra cienka ramka mieszcząca się w przedziale 0,9 mm – 1,8 mm (preferowana
min wielkość ramki).
 zawierająca mobilny stelaż/system montażowy, umożliwiający zamontowanie
monitorów w dowolnej konstrukcji, tj. wymiarach i kształcie dopasowanym do
różnorodnych zastosowań. Stelaż powinien umożliwiać zawieszenie ściany lub jej
postawienie w dowolnej przestrzeni,
 zawierająca system realizacji zarządzania obrazem,
 zawierająca zestaw skrzyń przeznaczonych do zabezpieczenia elementów składowych
ściany multimedialnej podczas transportu.
Wykonawca zobowiązuje się także do transportu multimedialnej ściany video i jej
komponentów do/z miejsca realizacji Spotkania na terenie całej Polski, wskazanego przez
Zamawiającego, w czasie wskazanym przez Zamawiającego. Za wszelkie zmiany techniczne i
uszkodzenia, powstałe w wyniku transportu, odpowiada Wykonawca. Wykonawca odpowiada
także za rozstawienie oraz złożenie multimedialnej ściany video i jej komponentów w ułożeniu
wskazanym przez Zamawiającego. W czasie gdy nie będą realizowane wydarzenia,
multimedialna ściana zostanie rozstawiona w siedzibie NCBR, w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego. Wykonawca będzie zobligowany do rozstawienia ekranów, zabezpieczenia
ściany multimedialnej oraz do zapewnienia opieki technicznej.

5) catering
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia usługi gastronomicznej
podczas Spotkań organizowanych przez Zamawiającego, w lokalizacjach na terenie całej
Polski wskazanych przez Zamawiającego.
Usługa gastronomiczna, na wydarzenia o wielkości: do 30 osób oraz do 50 osób, zawierała
będzie takie elementy, jak:
 przekąski zimne słone tj. tartinki, kanapki bankietowe, vol-au-vent, mini wrapy etc. (3
rodzaje w ilości 5 sztuk na osobę, w tym przynajmniej jedna wegetariańska),
 przekąski zimne słodkie tej. ciasta, ciastka, ptysie, owoce (3 rodzaje w ilości 3 sztuk na
osobę),
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napoje zimne typu soft (woda, sok – min 0,2 l każdego rodzaju na osobę),
napoje gorące (kawa, herbata), z dodatkami w postaci mleka i cukru,
stoły cateringowe z obrusami oraz zastawa stołowa (w tym talerzyki, serwetki,
widelczyki, łyżeczki).

Czas trwania spotkania do 2 godzin (Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia się
spotkania lub skrócenia +/- 30 min).
8.
Kod CPV
32320000-2 sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32321300-2 Materiały audiowizualne
9.
Harmonogram realizacji zamówienia
Usługa będzie realizowana w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania
środków. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia umowy w przypadku
niewykorzystania we wskazanym terminie wszystkich środków z umowy.
10. Miejsce realizacji zamówienia
Polska, największe miasta i ich okolice, przy czym Zamawiający zastrzega możliwość realizacji
Spotkań w mniejszych miejscowościach, jeżeli będzie to wynikało z bieżących potrzeb.
11. Wykonawca powinien złożyć:
Uzupełniony formularz informacji o cenie (zgodnie z załącznikiem).
12. Dodatkowe informacje
 Nagrania będą odbywać się każdorazowo w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 Zamawiający dopuszcza sytuację, w której jednego dnia są realizowane dwa nagrania.
 Wraz z przekazaniem materiału foto i video Wykonawca przekaże Zamawiającemu majątkowe
prawa autorskie do wszystkich powstałych w ramach realizacji zamówienia utworów, 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:
o w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową, modyfikowania, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów
komputerowych;
o w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
o w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne
wykonanie, wystawienie na publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów
i konferencji, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
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udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym;
o wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych;
o 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.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami na
poziomie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych.
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z „Wytycznymi w zakresie
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych
na lata 2014-2020”, które są dostępne na Portalu Funduszy Europejskich
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresierealizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/ w szczególności
określone w Załączniku nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 w zakresie
materiałów
multimedialnych
oraz
nagrań
(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakres
ie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf).
Wykonawca odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec podmiotów z nim
współpracujących przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu zamieniającego mowę na tekst pod warunkiem
moderacji tekstu przed jego wyświetleniem.

13.

Wycena powinna być złożona na załączonym Formularzu wyceny szacunkowej.
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FORMULARZ WYCENY SZACUNKOWEJ

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY: .....................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM: .....................................................................................
TELEFON: ………….…………………….............
ADRES E-MAIL: ....................................................
NUMER NIP:………………...…………...............
NUMER REGON: ................................................

Szacunkowy koszt realizacji kompleksowej usługi organizacji konferencji prasowych oraz
innych wydarzeń z udziałem mediów

Nawiązując do zapytania o szacunkowy koszt wykonania przedmiotu zamówienia na realizację
kompleksowej usługi organizacji konferencji prasowych oraz innych wydarzeń z udziałem
mediów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w
zapytaniu, za cenę:
netto: ……………………………… zł
brutto: …………………………….… zł
za realizację przedmiotu zamówienia.

W tym ceny jednostkowe poszczególnych elementów zamówienia:
Nazwa usługi

Liczba
usług

a
zapewnienie
niezbędnego
sprzętu

b
10

obsługa video

10

Cena
jednostkowa
netto
c

Cena
jednostkowa
brutto
d

Wartość netto
(b*c)
e

Wartość brutto
(b*d)
f
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obsługa foto

10

wynajem
multimedialnej
ściany video

10

catering

10

Wartość wyceny netto (suma kolumny e)
Wartość wyceny brutto (suma kolumny f)

Oświadczamy, że:
1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do zapytania o szacunkowy koszt.
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu o szacunkowy koszt.
3. Złożona przez nas wycena jest zgodna z treścią zapytania o szacunkowy koszt.

…………………………………
miejscowość, data

……………………………….
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

Złożenie wyceny w ramach zapytania o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku
odpowiedzi nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji warunków zlecenia z jednym lub
kilkoma wykonawcami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
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