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Busko‐Zdrój, dnia 06.07.2017  

Znak: 1/2017  

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 
 

Stowarzyszenie  Przyjaciół  Festiwalu  Muzycznego  im.  Krystyny  Jamroz”  Klasyka  w    Kurorcie” 

zaprasza  do  złożenia  oferty  cenowej  na  zaprojektowanie  i  wykonanie  multimedialnej  mobilnej 

kapsuły. 

 

1. Przedmiot zamówienia. 

     1. 1  Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnej mobilnej kapsuły , obejmującego : 

   opracowanie  projektu  oraz  produkcja  zgodnie  z  zaakceptowanym  projektem  kapsuły 

promocyjnej z wyposażeniem sprzętowym do emisji materiału virtual reality. 

      1.2  Szczegółowy zakres prac określają: 

      1.2.1 Projekt multimedialnej kapsuły, która  musi być zaprojektowana w sposób umożliwiający 

jej funkcjonowanie jako: 

 nośnik promocyjny – niestandardowe narzędzie marketingowe;  

 stoisko promocyjne, umożliwiające współpracującym podmiotom prezentację pakietu 

usług turystycznych;  

 mobilny „plac zabaw” dla dzieci i młodzieży. 

       1.2.2 Specyfikacja do realizacji „ Multimedialnej Mobilnej Kapsuły  

       1.2.3 Wzór umowy ”  

              

2. Termin i miejsce realizacji zamówienia. 

Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem kapsuły  rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy. 

Termin wykonania upływa  8 września 2017 r.   

Miejsce    odbioru  kapsuły  to    Busko‐Zdrój,  parking  służbowy    Urzędu    Miasta  I    Gminy,  al. 

Mickiewicza 10, 28‐100 Busko‐Zdrój   

 

3. Podmiot Zamawiający. 

Zamawiający: Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz,                     

ul. Mickiewicza 22, 28‐100 Busko – Zdrój;  

NIP:6551974089, REGON: 365831008              
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Osobą  upoważnioną do kontaktów z Oferentami  jest  p. Robert Dąbal , tel. 728397420 

 

4. Warunki udziału w zamówieniu.  

4.1.  W  postępowaniu  mogą  brać  udział  Wykonawcy  posiadający  wiedzę  i  doświadczenie    w 

zakresie  zgodnym  z  przedmiotem  zamówienia.  Uczestnicy  postępowania  powinni  złożyć  do 

zamawiającego, odpowiadające treści zapytania  pisemne oferty na wykonanie zadania. Odrzucone 

będą  oferty  ,  których  treść  nie  odpowiada  treści  zapytania  ofertowego,  złożone  przez  oferenta 

który  nie  spełnia  warunków  określonych  w  zapytaniu  ofertowym,  złożone  przez  wykonawcę 

podlegającego wykluczeniu w  związku  z  istnieniem powiązań  osobowych  lub    kapitałowych  i  na 

podstawie  Art  24  ust  1  pkt  13‐23  o  wykluczeniu  z  postępowania,  złożone  po  wyznaczonym 

terminie na składanie oferty.   

4.2.  O  zamówienie  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  wykonali  co  najmniej  5  kapsuł  

promocyjnych    odpowiadających  swoją  charakterystyką  przedmiotowi  zapytania.  Wykonawca 

zrealizował również minimum 2 eksponaty o charakterze multimedialnym (odtwarzające film  lub 

animację  komputerową).  Potwierdzeniem  powyższego  będzie:  wykaz  wykonanych  usług  (wg 

załącznika nr 3 do niniejszego zaproszenia) wraz z dowodami potwierdzającymi wykonanie prac w 

sposób należyty.   

4.3.  Oferent  może  przedłożyć  tylko  jedną  ofertę  cenową  (wg  załącznika  nr  1  do    niniejszego 

zaproszenia). 

4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

4.5. Oferta cenowa musi zostać przedłożona na formularzu ofertowym. 

 

5  Dokumenty  wymagane  w  zamówieniu: 

W  celu  dokonania  oceny  spełniania warunków udziału w  zamówieniu  Zamawiający  żąda  złożenia 

następujących dokumentów: 

 

 Prawidłowo  wypełniony  formularz  ofertowy  zgodnie  z  załącznikiem  Nr  1  do  niniejszego 

zapytania. 

 Oświadczenia  oraz  dokumenty  wymagane  w  celu  oceny  spełniania  przez  Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu: 

 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w 

Załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia 

 wykaz  wykonanych  usług,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i 

podmiotów, na  rzecz  których usługi    zostały wykonane, oraz  załączeniem dowodów,  czy 

zostały  wykonane  należycie  ‐  wg  wzoru  określonego  w  Załączniku  nr  3  do  niniejszego 

zaproszenia. 

 Dokumenty  upoważniające  osoby  podpisujące  ofertę  do  reprezentowania  Wykonawcy  ‐ 

dokumenty  rejestrowe  określające  zasady  reprezentacji  oraz  osoby  upoważnione  do 

reprezentowania,  a  także  pełnomocnictwo  określające  jego  zakres,  jeżeli  Wykonawcę 
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reprezentuje  Pełnomocnik  lub  w  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie zamówienia 

 Zatwierdzony podpisem Wykonawcy wzór umowy – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania 

 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych ‐‐ załącznik nr 6 

Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub osobę upoważnioną przez wykonawcę do podpisania oferty. 

 

6. Oferta.   

Wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotowego  zadania  winno  obejmować  wszystkie  koszty  i 

ryzyko związane z wykonaniem przedmiotowego zadania bez możliwości negocjacji ceny w trakcie 

realizacji.  

W złożonej ofercie należy podać cenę Netto, VAT i cenę Brutto. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie  rozpatrywał kryteria oceny ofert dla wszystkich części, 

przypisując im odpowiednie wagi punktowe: 

 

a) Cena oferty brutto w PLN (C): 40% ‐ 40 punktów 

b) Jakość (J): 60% ‐ 60 punktów 

 

Łącznie: 100% ‐ 100 punktów 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich 

kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca 

po przecinku.  Jeżeli  trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne)  jest mniejsza od 5 wynik zostanie 

zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę. 

 

 

Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru: 

 

LPi = Pi(C) + Pi(J) 

gdzie: 

LPi ‐ Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie 

Pi(C) ‐ Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena" 

Pi(J) ‐ Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Jakość" 

 

Przyznanie ilości punktów ofertom będzie odbywać się wg poniższych zasad: 

 

Zasady oceny ofert wg kryterium „Cena” 

 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
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ilość punktów wynikającą z działania: 

 

Pi(C) = (Cmin/Ci) x 40 

 

gdzie: 

Pi(C) ‐ Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena" 

Cmin ‐ Najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 

Ci ‐ Cena oferty badanej 

 

Zasady oceny ofert wg kryterium „Jakość” 

 

Ocena ofert w ramach kryterium „Jakość” dokonana zostanie w oparciu o złożone z ofertą 

materiały, tj.: wstępny projekt „Multimedialnej Mobilnej Kapsuły ”.  

 

W ramach kryterium „Jakość” oceniane będą następujące kategorie: 

 

Jakość (J) – jakość kapsuły promocyjnej – max 60 pkt., w tym: 

 oryginalność zaproponowanych rozwiązań ‐ max 20 pkt 

 funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań – max 20 pkt 

 komunikacja wizualna/branding – max 10 pkt. 

 jakość zastosowanych materiałów – max 10 pkt 

 

Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższych zasad:  

 

 oryginalność zaproponowanych rozwiązań ‐ max 20 pkt 

W  ramach  kryterium  Zamawiający  przyzna  punkty  za  oryginalność  zaproponowanych 

rozwiązań.  Zamawiający  będzie  oceniał  wstępny  projekt  z  uwzględnieniem  takich 

elementów jak: niepowtarzalność formy wyróżniająca kapsułę promocyjną wśród innych 

stoisk multimedialnych i nośników promocyjnych, zastosowanie w projekcie autorskich, 

dedykowanych elementów. 

Punkty przyznane zostaną w następujący sposób: 

1 pkt ‐ Wykonawca zaproponował koncepcję, która spełnia warunek oryginalności 

rozwiązań w stopniu dostatecznym. 

10 pkt ‐ Wykonawca zaproponował koncepcję, która spełnia warunek oryginalności 
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rozwiązań w stopniu dobrym, jednak nie wykorzystującym elementów 

innowacyjnych. 

20 pkt ‐Wykonawca zaproponował koncepcję, która spełnia warunek oryginalności 

rozwiązań w stopniu bardzo dobrym, bazuje na elementach innowacyjnych i 

kreatywnych. 

 funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań ‐ max 20 pkt 

W ramach kryterium Zamawiający przyzna punkty za funkcjonalność zaproponowanych 

rozwiązań.  Zamawiający  będzie  oceniał  wstępny  projekt  z  uwzględnieniem  takich 

elementów  jak:  funkcjonalności  przestrzeni  ze  względu  na  dostępność,  łatwość  w 

poruszaniu  się  gości  oraz  uniwersalności  ze  względu  na  różnorodność  przestrzeni 

wystawienniczej wydarzeń;  funkcjonalność projektu wnętrza z uwzględnieniem części 

organizacyjnej i multimedialnej 

 

Punkty przyznane zostaną w następujący sposób: 

1 pkt ‐ Wykonawca zaproponował koncepcję, która spełnia warunek funkcjonalności 

rozwiązań w stopniu dostatecznym. 

10 pkt ‐ Wykonawca zaproponował koncepcję, która spełnia warunek 

funkcjonalności rozwiązań w stopniu dobrym. 

20 pkt ‐ Wykonawca zaproponował koncepcję, która spełnia warunek 

funkcjonalności rozwiązań w stopniu bardzo dobrym, która zapewnia optymalne 

warunki do prowadzenia działań promocyjnych.  

 Jakość komunikacji wizualnej/brandingu – max 10 pkt 

W ramach kryterium Zamawiający przyzna punkty za propozycję graficzną komunikacji 

wizualnej.  Zamawiający  będzie  oceniał  wstępny  projekt  z  uwzględnieniem  takich 

elementów  jak:  komunikatywność  przekazu  rozumianą  jako  takie  opracowanie 

graficzne, które zapewni łatwość w odczytywaniu komunikatu, spójność wizualną oraz 

wysoki poziom estetyczny treści graficznych. 

 

Punkty przyznane zostaną w następujący sposób: 

1 pkt ‐ Wykonawca zaproponował koncepcję, która spełnia warunek jakości 

komunikacji wizualnej/brandingu w stopniu dostatecznym. 

5 pkt ‐ Wykonawca zaproponował koncepcję, która spełnia warunek jakości 

komunikacji wizualnej/brandingu w stopniu dobrym. 
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10 pkt ‐ Wykonawca zaproponował koncepcję, która spełnia warunek jakości 

komunikacji wizualnej/brandingu w stopniu bardzo dobrym, który zapewnia wysoki 

poziom estetyczny kapsuły promocyjnej. 

 

 jakość zastosowanych materiałów ‐ max 10 pkt 

W ramach kryterium Zamawiający przyzna punkty za jakość materiałów. Zamawiający 

będzie  oceniał:  trwałość  materiałów,  poziom  estetyczny  materiałów,  odporność 

materiałów na warunki atmosferyczne. 

Punkty przyznane zostaną w następujący sposób: 

1 pkt ‐ Wykonawca zaproponował koncepcję, która spełnia warunek jakości 

materiałów w stopniu dostatecznym. 

5 pkt ‐ Wykonawca zaproponował koncepcję, która spełnia warunek jakości 

materiałów w stopniu dobrym. 

10 pkt ‐ Wykonawca zaproponował koncepcję, która spełnia warunek jakości 

materiałów w stopniu bardzo dobrym, który zapewnia wysoki poziom estetyczny 

kapsuły promocyjnej.  

 

 

UWAGA! 

Złożenie  oferty  cenowej  na  przedmiotowe  zapytanie  nie  gwarantuje  otrzymania  zlecenia  na 

wykonanie przedmiotowego zadania.  

 

7  Termin nadesłania i związania ofertą 

Ofertę  cenową  należy  złożyć  w  siedzibie  Buskiego  Samorządowego  Centrum  Kultury  w 

sekretariacie  w  Busku‐Zdroju,  al.  Mickiewicza  22,  28‐100    Busko‐Zarój  w  zamkniętej  kopercie 

w terminie do dnia 13‐07‐2017r (piątek) do godz. 15.00  z dopiskiem:  Oferta na  zaprojektowanie 

i wykonanie multimedialnej mobilnej kapsuły  nie otwierać do dnia 13‐07‐2017r  oraz oddzielną 

kopretę  anonimową  w  której  zamieszczony  będzie  wstępny    projekt  multimedialnej  mobilnej 

kapsuły,  który  poddany  będzie  ocenie  przez  osoby  posiadające  wiedzę  na  ten  temat.  Punkty 

uzyskane  po  tej  ocenie  zostaną  sumarycznie  przedstawione  i  zostanie  wybrana  oferta  o 

najwyższej ilości punktów. 

 

Termin  związania  ofertą  złożoną w  przedmiotowym  postępowaniu wynosi  30  dni.  Bieg  terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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Zadanie  to będzie  realizowane w  ramach dofinansowania  ze  środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‐2020, poddziałanie  19.2 

“Wsparcie  na  wdrożenie  operacji  w  ramach  strategii  rozowju  lokalnego  kierowanego  przez 

społeczność “ ( Dz. U. z 2015  poz. 349 I 1888, z 2016r poz 337 i 1579 oraz z 2017 poz 5 i 60  106). 

Warunkiem podpisania Umowy z Wykonawcą będzie podpisana przez Zamawiającego Umowa z 

Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa na realizację 

w/w przedmiotu zamówienia.    

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami przedmiotowego zamówienia oraz do złożenia ofert 

cenowych. 

Z poważaniem:  

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do zaproszenia 

3. Wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 3 do zaproszenia 

4. Wzór umowy – Załącznik nr 4 do zaproszenia 

5 . Specyfikacja  do realizacji   Multimedialnej Mobilnej Kapsuły – załącznik nr 5           

 6. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 6 


