Załącznik nr 1

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
zaprasza do składania ofert cenowych
na wykonanie filmu promującego obszar Euroregionu Glacensis
Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w
ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2014 -2020
„Przekraczamy granice”
Projekt „Promocja współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Glacensis”
Nr rejestracyjny projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002557
Zamówienie realizowane jest z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz.U. 2019 poz. 2019, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.

1)Termin składania ofert – 21.04.2021 r. do godz. 10.00
2) Otwarcie ofert – o godz. 10.10

Zatwierdzono:

Bernadeta Elektronicznie
podpisany przez
Tambor;
Tambor; Bernadeta
SGPEG
……………….……………………………….
Data: 2021.04.14
SGPEG
10:13:35 +02'00'
Kłodzko, 2021-04-14
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Rozdział A. - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
A.1. Zamawiający:
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
ul. Łukasiewicza 4a/2, 57-300 Kłodzko
NIP 8831680013, REGON 891131634
Faks: 74/865-91-66
e-mail: biuro@eg.ng.pl
A.2. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie cenowe realizowane z wyłączeniem ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2019 poz. 2019, z późn. zm.)
na podstawie art. 4 pkt 8.

A.3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowania filmu obejmuje realizację (produkcję), dostawę
i wykonanie filmu promującego obszar Euroregionu Glacensis z okazji jubileuszu 25 lecie
EG. Tytuł roboczy „25 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Glacensis ‘’
( możliwość modyfikacji tytułu).
Premiera filmu nastąpi na konferencji z okazji tego jubileuszu.
2. Długość filmu: ok. 5-7 minut , ilość dni zdjęciowych dostosowana do potrzeb – do 30 dni
zdjęciowych.
3. Założeniem filmu jest pokazanie obszaru Euroregionu Glacensis z lotu ptaka, zatrzymując
się w poszczególnych gminach po obu stronach granicy i pokazując efekty zrealizowanych
projektów: wieże widokowe, ścieżki rowerowe, odrestaurowane zabytki ruchome ewentualne
imprezy organizowane w ramach projektów itp. Film zaprezentuje zrealizowane inicjatywy
transgraniczne, które są przykładem dobrych praktyk oraz optymalnych rozwiązań na rzecz
rozwoju współpracy ukierunkowanej na poprawę jakości życia mieszkańców pogranicza oraz
likwidację barier społecznych, językowych, mentalnych. Przedstawiony zostanie krótki rys
historyczny EG oraz wypowiedzi prezesów obu części EG.
Dzięki promocji filmu w sieci mieszkańcy poznają najciekawsze transgraniczne inicjatywy,
historię EG oraz działalność samorządów i innych beneficjentów ukierunkowaną na rozwój
pogranicza i zacieśnienie więzi transgranicznych.
4. Film zawierać będzie (w zależności od scenariusza) prezentacje/ukazanie zrealizowanych
inicjatyw transgranicznych na terenie Euroregionu Glacensis na przestrzeni lat 1996-2021,
atrakcji turystycznych, zdjęcia, wykorzystanie ujęć z drona, wypowiedzi Prezesów itp.
W związku z powyższym konieczny będzie udział ekipy filmowej na konkretnych
działaniach/projektach. O terminach i miejscach tych działań będzie Zamawiający
informował Wykonawcę pisemnie, e-mailem lub telefonicznie.
5. Film udostępniony będzie w polsko-czeskiej wersji językowej - lektor polski i naniesienie
tłumaczenia na opracowany materiał filmowy w formie napisów po czesku, w przypadku
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wypowiedzi w języku czeskim – naniesienie tłumaczenia na opracowany materiał filmowy w
formie napisów po polsku.
6. Przystosowanie filmu dla potrzeb zamieszczenia w Internecie/stronie internetowej, na
nośniku np. DVD/Blu-ray w formatach umożliwiających zamieszczenie filmu na portalu
YouTube oraz na stronach internetowych w następujących formatach: DVD VIDEO, BD
VIDEO, MPGE 2 HD, MP 4 HD, MPEG – 2 SD. Wykonawca przekaże Zamawiającemu film
na nośniku elektronicznym w celach dokumentacyjnych.
Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych do Materiału promocyjnego
na wszystkie pola eksploatacji, w szczególności:
- utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w tym drukiem, na kliszy
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo) w jakimkolwiek systemie i na
jakimkolwiek nośniku m. in. płyta DVD, pendrive;
- wprowadzania do komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
- publicznego udostępniania materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);
- publicznego odtwarzania;
- użyczania i/lub najmu;
- nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację
naziemną;
- nadawania za pośrednictwem satelity;
- równoczesnego i integralnego nadawania m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych i sieci
kablowych.
7. Film przygotowany w 4 egzemplarzach tj. kopia filmu na płycie DVD/Blu-Ray, formacie
umożliwiającym tworzenie jego dodatkowych kopii. Płyty będą posiadały oznaczenia
identyfikujące (np. tłoczenie/naklejka) wraz z logotypami Programu, UE i Euroregionu
Glacensis.
8. Film promocyjny będący przedmiotem umowy ma być utworem audiowizualnym, o
nierozdzielnym obrazie i dźwięku. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania
odpowiedniej oprawy muzycznej dla filmu. Utwór muzyczny zaproponowany przez
Wykonawcę zostanie przedstawiony do akceptacji przez Zamawiającego a Wykonawca
zobowiązuje się do uregulowania kwestii praw autorskich podkładu muzycznego.
9. Film zostanie wykonany z zachowaniem obowiązkowych zasad promocji. W filmie zostaną
zamieszczone informacje graficzne i tekstowe o współfinansowaniu filmu promocyjnego ze
środków UE wraz z logotypami Programu, Unii Europejskiej oraz Euroregionu Glacensis:
Projekt „Promocja współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Glacensis” jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska -Polska
2014 -2020 „Przekraczamy granice”

Teksty wraz z logotypami obowiązkowymi w formacie np. *.cdr; *ia, itp.
zostaną
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub na nośniku
elektronicznym.
10. Termin realizacji filmu – 20.05.2021-30.09.2021
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11. W terminie do 31.05.2021 r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję
scenariusza filmu.
Zamawiający przedstawi swoje ewentualne uwagi, które zostaną uwzględnione przez
Wykonawcę. Wszelkie uwagi będą na bieżąco konsultowane z Wykonawcą i uwzględnione
w scenariuszu filmu po ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego.
Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zatwierdzeniu ostatecznej koncepcji przez
Zamawiającego i następnie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego. Wykonawca
udostępni Zamawiającemu przedmiot zamówienia w wersji elektronicznej (CD/DVD,USB
itp.) umożliwiającej zamieszczenie całości lub dowolnej części na stronie internetowej
Zamawiającego.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag, modyfikacji i poprawek do
scenariusza, oraz oprawy audiowizualnej filmu promocyjnego.
13. W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
•zachowania najwyższej staranności i działania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym;
•ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia
•pokrycia wszystkich kosztów związanych z realizacją niniejszego zamówienia;
•odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec podmiotów z nim
współpracujących przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia;
•przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych bez
obciążeń osób trzecich, bez wątpliwości prawnych do wszystkich utworów wytworzonych w
ramach niniejszego zamówienia, na zasadach określonych w umowie;
•uzyskania akceptacji Zamawiającego na wszystkie materiały przygotowane w ramach
umowy przed ich rozpowszechnieniem;
•Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy, na każdym etapie
realizacji zamówienia informacji i wyjaśnień związanych z przebiegiem realizacji
zamówienia i osiąganymi rezultatami poszczególnych zadań;
•Zamawiający będzie miał możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag lub zastrzeżeń zarówno
do treści, jak i formy przekazywanych zadań i ich produktów.
•Wykonawca odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec podmiotów
z nim współpracujących przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia.
Wybrany wykonawca wyrazi zgodę na przekazanie praw autorskich Zamawiającemu do
wykonanego filmu w zakresie możliwości wykorzystywania materiału do jego ekspozycji w
formie elektronicznej na stronie internetowej jak również do posługiwania się tylko częścią
materiału w celach promocyjnych/informacyjnych Zamawiającego bez ponoszenia
dodatkowych kosztów. Wykonawca powinien oświadczyć, iż przeniesienie w/w praw
autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
Forma płatności – przelew bankowy w terminie do 30 dni od daty wykonania usługi
potwierdzonej protokołem odbioru.
A.4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych lub wariantowych.
Zamawiający nie zastrzega, iż zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
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Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
A.5. Wymagany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i dostarczenie do biura
Stowarzyszenia – do 30.09.2021 r.
A.6. Rozwiązania równoważne
W przypadku opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia, zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym.
Rozdział B - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.
B.1. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:
1) opis podstawowych parametrów (w nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia
zawartego w niniejszym zapytaniu).
B.2. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania cenowego i
porozumiewania się z Zamawiającym.
B.2.1. W postępowaniu o udzielenie Zamówienia, Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać oświadczenia i dokumenty, w tym: wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania
i odpowiedzi w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres osoby uprawnionej do
kontaktów z Wykonawcami, w tym odpowiednio na wskazany w zapytaniu adres poczty
elektronicznej;
B.3. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony do kontaktów z Wykonawcami
Zamawiający upoważnił do kontaktów z Wykonawcami w sprawach związanych
z przedmiotem zamówienia następujące osoby:
Imię i nazwisko: Bernadeta Tambor
Adres: ul. Łukasiewicza 4a/2, 57-300 Kłodzko
Tel: 512 185 948
Adres poczty elektronicznej: biuro@eg.ng.pl
B.4. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą .
Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą, wynosi 30 dni od
ostatecznego terminu składania ofert .
B.5. Sposób przygotowywania oferty.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym
zapytaniu.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż
jeżeli z dokumentu(ów) określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest
łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby.
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4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę
pisemną.
6. Załączane do oferty dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami
potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.
7. Oferty powinny być sporządzone trwałą, czytelną techniką, np. za pomocą drukarki
komputerowej, zgodnie z formularzem Oferty. Ewentualne poprawki w tekście Oferty
winny być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę lub osoby
uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
8. Ofertę należy przesłać na adres mailowy: biuro@eg.ng.pl z opisem:
„Oferta na wykonanie filmu promującego obszar Euroregionu Glacensis”
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za
złe skierowanie oferty.
Dopuszcza się przed terminem otwarcia ofert zmianę lub wycofanie wcześniej złożonej
oferty. W takim wypadku oferent składa pisemne oświadczenie o zmianie lub wycofaniu
swojej oferty. Każda modyfikacja lub pismo wycofujące ofertę powinno być zapieczętowane
według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, przy czym koperta musi być opatrzona
dodatkowym napisem: „zmiana” lub „wycofanie”.
9. Na Ofertę składają się:
a. wypełniony Formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania,
b. oświadczenie o braku powiązań – wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania.
c. umowa - wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
d. oświadczenia i dokumenty wymagane w zapytaniu.
B.6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1) Miejsce składania ofert:
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis ul. Łukasiewicza 4a/2, 57-300
Kłodzko - sekretariat biuro@eg.ng.pl
2) Termin składania ofert upływa dnia 21.04.2021 r. godz.10.00
3) Oferty złożone po terminie nie zostaną
rozpatrzone.
B.7. Miejsce i termin otwarcia ofert .
Rozpatrzenie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie ostatecznego terminu na ich składanie,
określonego w pkt. B.6.
B.8. Kryteria wyboru i ocena ofert.
1. Poddane ocenie zostaną jedynie Oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej Oferty, Zamawiający będzie kierował się
kryteriami:
a) cena - 100% - oferta o najniższej cenie – 100 pkt
pozostałe oferty:
6

liczba pkt. =

cena oferty najtańszej
------------------------------------------ X 100 pkt
cena oferty ocenianej

3. Za najkorzystniejszą, zostanie uznana Oferta, która spośród Ofert nie
podlegających odrzuceniu uzyska najwyższą sumę liczbę punktów w
kryterium cena.
B.9. Powiadomienie o wyniku postępowania.
O wyniku postępowania wszyscy jego uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
B.10. Istotne postanowienia umowy, formalności, jakie powinny zostać dopełnione po
zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.
Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą Ofertę, będzie zobowiązany do podpisania
umowy.
Osoby reprezentujące Wybranego Wykonawcę przy podpisywaniu Umowy powinny
przedłożyć dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów przekazanych uprzednio w ramach
Postępowania.
Zamawiający zawrze Umowę z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w
zaproszeniu do podpisania umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia Umowy,
Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki powodujące
unieważnienie Postępowania.
Zmiana warunków umowy: Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający
dopuszcza możliwości zmiany terminu wykonania zamówienia uwarunkowanych względami
technologicznymi, logistycznymi, zdarzeniem losowym (wystąpienia okoliczności, których
strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności).
Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy w przypadku przedłużenia procedury
przetargowej polegające na nie zawarciu umowy w terminie 30 dni od daty wszczęcia
postępowania, opóźnienie związane z uzyskaniem uzgodnień z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawcę, aktualizacja zapisów dokumentów dotyczących projektu pn. „Promocja
współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Glacensis” jeżeli takie aktualizacje będą
miały wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy. Zmiany mające wpływ na
wysokość wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa, w szczególności prawa
podatkowego.
Wszystkie postanowienia dotyczące zmian warunków umowy stanowią katalog zmian, na
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody.
Rozdział C - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
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1. Przy kalkulacji ceny oferty powinny zostać uwzględnione wszystkie koszty, które poniesie
Zamawiający w związku z realizacją zamówienia, zgodnie z zakresem zamówienia
określonym w niniejszym zapytaniu cenowym, postanowieniami wzoru umowy stanowiącym
załącznik do przedmiotowego zapytania cenowego.
2. Wszystkie ceny w Ofercie winny być podane w złotych polskich. Wszelkie rozliczenia
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą wykonywane w złotych polskich.
3. Podana cena powinna obejmować pełen przedmiot i zakres prac objętych przedmiotem
zamówienia. Podana cena ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu Zamówienia.
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