Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEGO MONITORINGU MEDIÓW
DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

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 usługa
elektronicznego monitoringu mediów dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).
W związku z powyższym, w celu oszacowania wartości zamówienia Zamawiający zwraca się
z prośbą o udzielenie informacji na temat ceny netto oraz brutto całkowitego kosztu realizacji
usługi.

I.

Przedmiot zamówienia:

Usługa elektronicznego monitoringu mediów dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
(NCBR).
II.

Kod CPV:

64216200-5 - elektroniczne usługi informacyjne
III.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem wyceny jest usługa elektronicznego monitoringu mediów dla Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) według haseł przekazanych w Załączniku nr 1.
Usługa realizowana będzie w ten sposób, że:
a) monitorowane kanały obejmować będą:
- prasę ogólnopolską i regionalną,
- Internet,
- media społecznościowe (Twitter, Facebook, LinkedIn)
- ogólnopolskie stacje radiowe,
-ogólnopolskie stacje telewizyjne;
b) wyniki monitoringu mediów będą zamieszczane i archiwizowane na platformie
internetowej chronionej spersonalizowanym dla Zamawiającego loginem i hasłem
przez cały okres trwania umowy;
c) wyniki monitoringu mediów drukowanych przedstawiane będą w formacie PDF z
możliwością przetwarzania na tekst w formacie DOC/RTF; wyniki monitoringu
radia przedstawiane będą przynajmniej w formacie MP3, a telewizji przynajmniej w
formacie MP4 /AVI/FLV;
d) wyniki monitoringu będą aktualizowane każdego dnia na bieżąco lub przynajmniej
dwa razy dziennie: o godzinie 6:30 w zakresie wszystkich mediów oraz o godzinie
14:00 w zakresie mediów elektronicznych;

e) wyniki monitoringu z danego dnia będą przesyłane drogą elektroniczną oraz
smsową, na wskazane przez Zamawiającego adresy e-mail i numery telefonów do
godziny 6:30 oraz do godziny 14:00 każdego dnia kalendarzowego z pominięciem
niedziel; Zlecający będzie miał możliwość modyfikacji adresów e-mail bez
dodatkowych opłat;
f) najciekawsze wycinki prasowe i internetowe (nie mniej niż 5 oraz nie więcej niż 7) z
danego dnia będą opracowywane w formie codziennego newslettera
uwzględniającego tytuł, źródło, autora, datę publikacji i pełną treść artykułu,
przesyłanego drogą elektroniczną na wskazane przez Zamawiającego adresy email do godziny 8:00 każdego dnia roboczego - forma newslettera zostanie ustalona
po podpisaniu umowy;
g) platforma internetowa będzie umożliwiała tworzenie ad-hoc różnego rodzaju
raportów i zestawień medialnych w oparciu o takie dane jak: rodzaje mediów,
tytuły, liczba publikacji, monitorowane hasła, terminy, AVE itp.;
h) Zlecający będzie miał możliwość modyfikacji monitorowanych haseł, wielokrotnie w
trakcie trwania umowy, o ile nie spowodują zwiększenia kosztów usługi ponoszonych
przez wykonawcę.

Rozliczenie wykonanych prac następować będzie w transzach miesięcznych, na podstawie
stawki za jeden miesiąc wskazanej w ofercie.
Przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia kar umownych, w tym co
najmniej:
a) 20% w razie niewykonania przedmiotu zamówienia,
b) 10% za każdy przypadek nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia,
c) a także w przypadku przekroczenia terminów wskazanych w umowie.

IV.

Termin realizacji zamówienia:

24 miesiące od dnia podpisania umowy (zamówienie podstawowe), z zastrzeżeniem
skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji i przedłużenia współpracy z wybranym
Wykonawcą na kolejne 12 miesięcy.

V.

Miejsce oraz termin przedłożenia informacji o koszcie usług:

Drogą e-mailową na adres kamil.melcer@ncbr.gov.pl do dnia 26 marca 2019 do godz.
23.59.

VI.

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: ................................................

Wycena realizacji usługi elektronicznego monitoringu mediów dla Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Nawiązując do zapytania o szacunkowy koszt wykonania przedmiotu zamówienia na
realizację usługi elektronicznego monitoringu mediów dla Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju (NCBR), wyceniamy wykonanie przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym
zakresie ujętym w zapytaniu, za cenę:
w ramach zamówienia podstawowego (24 miesiące):
netto: ……………………………… zł
brutto: …………………………….… zł
w tym stawka za 1 miesiąc:
netto: ……………………………… zł
brutto: …………………………….… zł

w ramach prawa opcji (12 miesięcy)
netto: ……………………………… zł
brutto: …………………………….… zł
w tym stawka za 1 miesiąc:
netto: ……………………………… zł
brutto: …………………………….… zł
za realizację przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że:
1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do zapytania o szacunkowy koszt.
2. Przyjmujemy do wiadomości, że:
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2.1. złożenie wyceny na zapytanie 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);
2.2. powyższe zapytanie szacunkowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego;
2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania lub skorygowania zapisów i
warunków niniejszego zapytania;
2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania szacunkowego bez
podania przyczyny.
3. Oświadczam, że wypełniłem/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO*) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu złożenia wyceny w niniejszym postępowaniu**.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1).
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
4. Oświadczam, że uzyskałem zgody osób biorących udział w przygotowaniu wyceny, a
także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a, i
przyjmuję do wiadomości, że moje dane podane w wycenie będą przetwarzane w celu
związanym z przygotowaniem postępowania.

…………………………………
miejscowość, data

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