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Marianowo, dnia 28.02.2013 r. 
 
Stowarzyszenie „SIEJA” 
ul. Mieszka I 1 
73-121 Marianowo 
tel/fax 91 578 25 18 
e-mail: lgr-sieja@wp.pl 
www: lgr-sieja.pl 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 
na wykonanie cyklu 10 odcinków filmów, 26 panoram sferycznych 360° oraz stworzenie i 

udostępnianie kanału Telewizji Internetowej „SIEJA”.   
 

Prosimy o przedłożenie propozycji odnośnie poniższego zakresu. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Stowarzyszenie „SIEJA”; ul. Mieszka I 1; 73-121 Marianowo; NIP: 854-236-44-87;                  
REGON: 320-73-52-25; KRS: 0000338733 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie cyklu 10 odcinków filmów 6 minutowych, 

26 panoram sferycznych 360° oraz stworzenie i udostępnianie do 30.06.2015 r. 
kanału Telewizji Internetowej „SIEJA”. Operacja jest realizowana w ramach środka 4.1 
Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na 
funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji 
lokalnych społeczności na rok 2013. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”. 
  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1 pn. Oferta na wykonanie 
cyklu 10 odcinków filmów 6 minutowych, 26 panoram sferycznych 360° oraz stworzenie i 
udostępnianie kanału Telewizji Internetowej „SIEJA”.   
 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. 
 

4. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie wyłonić najkorzystniejszej oferty ze 
względu na to, że złożone zostaną oferty o takiej samej łącznej wartości brutto, oferenci 
którzy złożyli w/w oferty zostaną poproszeni o przedstawienie w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
 

5. Terminy realizacji wszystkich usług do 30 listopada 2013 r., w tym: 
 

a) stworzenie kanału Telewizji Internetowej „SIEJA” – do 30 dni od podpisania umowy, 
 

b) produkcja każdego odcinka filmu do 30 dni od zaakceptowania przez Stowarzyszenie 
„SIEJA” scenariusza przedłożonego przez Wykonawcę. Produkcja pierwszego odcinka 
nie później niż  45 dni od podpisania umowy. Zamieszczanie produkcji bez zbędnej 
zwłoki na stronie Telewizji Internetowej „SIEJA”, 
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c) produkcja panoram sferycznych 360° w okresie 6 miesięcy od zaakceptowania przez 

Stowarzyszenie „SIEJA” propozycji miejsc, nie później niż do 31 października 2013 r. 
(produkcja regularna). Zamieszczanie panoram bez zbędnej zwłoki na stronie Telewizji 
Internetowej „SIEJA”. 

 
6. Cena powinna zawierać koszty realizacji całości zamówienia wraz z przekazaniem 

bezterminowej licencji na produkcję filmową, panoram i kanału telewizji internetowej oraz 
udostępnianie kanału telewizji internetowej do 30 czerwca 2015 r.. 
 

7. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określi umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Oferentem po wyborze oferty. 
 

8. Warunkiem zawarcia umowy będzie uzyskanie akceptacji zakresu zmian w budżecie 
funkcjonowania LGR na 2013 r. od Instytucji Pośredniczącej. 
 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru żadnej z ofert. 

 
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyć ofertę w wersji pisemnej wg wzoru - załącznik nr 1 i  dostarczyć 
podpisaną do 08.03.2013 r. (piątek) do godz.1515                                                

Oferta powinna zawierać: 
- datę sporządzenia, 
- nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail, 
- zestawienie tabelaryczne kosztów wg załączonego wzoru (załącznik nr 1),  

  - portfolio, oświadczenia,  opisy, adres strony internetowej na której znajdują się filmy oraz 
panoramy sferyczne realizowane przez oferenta, referencje, rekomendacje itp. 

  
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu na 
adres e-mail: lgr-sieja@wp.pl lub przesłana pocztą (tradycyjną, kurierem), faxem na nr tel. 
91 578 25 18 lub dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie „SIEJA”, ul. Mieszka I 1, 73-
121 Marianowo do dnia 08.03.2013 r. (piątek) do godz.1515. 
 

V. OCENA OFERT i  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i dokonana wyboru do 13 marca 2013 r..     
 
Kryterium wyboru jest  w 50 % cena i w 50 % inne elementy: dotychczasowe realizacje o 
podobnej formule, własna baza wytwórcza oferenta, funkcjonalność telewizyjnych kanałów 
internetowych, dorobek oferenta  w tym referencje i rekomendacje. Ocena będzie 
przeprowadzona na podstawie: oświadczeń, portfolio, opisów, referencji i innych załączników 
do  oferty.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru żadnej z ofert. 
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1. Cena oferty - maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana oferentowi 
w ocenie ww. kryterium wynosi 50 pkt. 

Oferta z najniższą zaoferowaną ceną za wykonanie całego zakresu zamówienia otrzyma 50% 
(50 pkt). 
Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 
Wartość punktowa = 50 x (Cmin/Cb), gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród złożonych ofert, 
Cb – cena oferty badanej. 
 
2. Inne elementy wyboru. Ocena na podstawie oświadczeń, referencji, informacji itp. 

Maksymalnie 50 pkt, w tym: 
- za kryterium ilość dotychczasowych realizacji oferenta o podobnej formule opisanej w 
załączniku zapytania - max 15 pkt (konieczność dołączenia oświadczenia oferenta) 

a) filmy, kanały, panoramy – każdego   80 i więcej    -  15 pkt 
b) filmy, kanały, panoramy – każdego w zakresie  79 - 50   - 10 pkt 
c) filmy, kanały, panoramy – każdego w zakresie    49 - 20   - 6 pkt 
d) filmy, kanały, panoramy – każdego w zakresie  19 - 9   - 2 pkt 

- za kryterium własna baza wytwórcza oferenta (konieczność dołączenia oświadczenia 
oferenta) – max 15 pkt 

a) kamera full HD minimum 1 szt. – 2 pkt   
2 szt. i więcej – 4 pkt 

b) zestawy montażowe do produkcji filmowej – 2 pkt 
c) studio dźwiękowe – 2 pkt 
d) serwery umożliwiające w sposób bezpieczny przechowywania danych i łącze 

internetowe umożliwiające bieżące utrzymanie kanału telewizji internetowej – 3 pkt 
e) łącze szerokopasmowe o dużej przepustowości – 2 pkt 
f) zasoby ludzkie – 2 pkt 

 
- za kryterium funkcjonalność telewizyjnych kanałów internetowych – max 10 pkt (ocena 
zespołu dokonującego wyboru oferty na podstawie przeglądu wskazanych przez oferenta 
zrealizowanych kanałów – (konieczność wskazania przez oferenta kilku ścieżek dostępu) 
 
- za kryterium dorobek oferenta  w tym referencje i rekomendacje – max 10 pkt  (ocena 
zespołu dokonującego wyboru oferty na podstawie portfolio, syntetycznego opisu max 2 str. 
A4, rekomendacji i referencji). 
 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów zamieszczając 
informację na stronie www.lgr-sieja.pl. Oferent  wybranej oferty zostanie zawiadomiony za  
pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie. 
 

VI. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowe informacje w przypadku  pytań będą przekazywane, bez zbędnej zwłoki, drogą 
mailową. Pytania prosimy kierować na maila lgr-sieja@wp.pl  lub przesyłać faxem tel. 91 578 
25 18. 
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Załącznik nr 1 - WZÓR OFERTY- 
 

......................................................................................                                                                                                  ....................................................................... 
(pieczęć oferenta z adresem)                                                                   (miejscowość, data) 
 

Tel………….. e-mail ………………………. 

NIP ………………… REGON …………… 

                                                                                                                           Stowarzyszenie „SIEJA” 
                                                                                                                                                                         ul. Mieszka I 1 
                                                                                                                                                                       73-121 Marianowo 

 
OFERTA 

na wykonanie 10 odcinków filmów 6 minutowych, 26 panoram sferycznych 360° 
oraz stworzenie i udostępnianie kanału Telewizji Internetowej „SIEJA”. 

Rodzaj usługi i określenie minimum jakościowego 
 
 

Ilość Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

Łączny koszt 
netto (cena 
jednostkowa 
netto  x ilość) 

Łączny koszt 
brutto (cena 
jednostkowa 
brutto  x ilość)  

Kanał Telewizji Internetowej „Sieja”. 
Stworzenie i  udostępnianie kanału telewizji internetowej do 30 czerwca 2015 r. dla 
lokalnej grupy rybackiej Stowarzyszenie „Sieja” na którym będzie możliwość 
umieszczania różnych materiałów filmowych w tym filmów zrealizowanych dla 
lokalnej grupy rybackiej oraz panoram sferycznych 360 ° jako plików multimedialnych 
i filmowych, które będą integralną częścią kanału telewizji internetowej „Sieja”. 
Wykonawca zobligowany będzie udostępnić panel administracyjny w oparciu o 
własny CMS umożliwiający  umieszczanie filmów i panoram sferycznych na 
serwerach, zapewnić bezpieczeństwo danych (system kopii zapasowych) oraz 
zapewnić poprawne funkcjonowanie domeny z nazwą kanału i dostępem o 
odpowiedniej przepustowości do Internetu. 

1     
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Filmy dla Stowarzyszenia „Sieja” – cykl 10 odcinków 6 minutowych.  
Każdy odcinek powinien być na wizji prowadzony przez Narratora - osobę 
posiadającą doświadczenie w zakresie realizacji tego typu krótkich form filmowych i 
telewizyjnych, jednocześnie zapewniającego wysoki poziom merytoryczny 
wypowiedzi. Forma powinna być atrakcyjna obrazowo, tekstowo, muzycznie i 
pokazująca to co dane miejsce wyróżnia. Wymagane jest, po podpisaniu umowy, 
przedstawienie do akceptacji szkiców scenariuszy każdego z proponowanych 
odcinków cyklu.  
Tematyka filmów powinna koncentrować się na wybranych aspektach 
zrównoważonego rozwoju obszaru działania lokalnej grupy rybackiej Stowarzyszenia 
„Sieja” z pierwszoplanowym uwzględnieniem zachowanego rybołówstwa i 
wędkarstwa i rozwoju tej branży a także podejmowanych inicjatyw społecznych i 
realizowanych przedsięwzięć Stowarzyszenia „Sieja”. Ponadto poszczególne 
programy powinny przedstawiać elementy dziedzictwa kulturowego, wartości 
turystycznych, bogactwa wartości przyrodniczych, tak fragmentów jak i całości 
obszaru przy uwzględnieniu zmian zachodzących w poszczególnych porach roku.  

Realizacja 10 odcinków filmów  dotyczących lokalnej grupy rybackiej Stowarzyszenie 
„Sieja” na obszarze każdej z 12 gmin członkowskich. Każdy odcinek o wymiarze 
czasowym  6 minut zrealizowany w technologii Full HD z dźwiękiem stereo. Po 
wykonaniu wszystkich odcinków przekazanie Zamawiającemu produkcji na nośniku 
profesjonalnym XDCAM HD oraz po 2 płytki DVD z każdym odcinkiem. 
Umieszczenie każdego odcinka filmu poprzez panel administracyjny stworzony przez 
Wykonawcę według własnego oprogramowania na kanale telewizji internetowej Sieja 
w formacie MP4. 
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Panoramy sferyczne 

Wykonanie dwudziestu sześciu (26) panoram sferycznych 360° dotyczących terenów 
lokalnej grupy rybackiej Stowarzyszenia „Sieja”. W panoramach muszą być 
wbudowane pliki multimedialne  - filmy, dźwięki. Każda z panoram musi posiadać 
opis miejsca i tytuł. Jednocześnie obowiązkowe jest zaznaczenie punktów na mapie 
cyfrowej umożliwiające przejście do innych panoram. Mapa ma być wbudowana w 
każda panoramę i niezależnie od tego ma być bardzo przejrzysty interfejs 
ułatwiający nawigację. Panoramy mają stanowić integralną część kanału telewizji 
internetowej ”Sieja”. Wykonawca usługi będzie zobowiązany do umieszczenia 
panoram sferycznych na kanale telewizji internetowej „Sieja”.    

26
  

    

 
ŁĄCZNY KOSZT USŁUGI  

 
X 

 
X 

  

 
Uwaga: Łączny koszt usługi zawiera wszystkie koszty realizacji zadania. Kwota obejmuje produkcję filmową, panoram i kanału telewizji 
internetowej wraz z  udostępnianiem tego kanału do 30 czerwca 2015 r. oraz przekazanie bezterminowej licencji dla Stowarzyszenia „Sieja” na 
wyprodukowane filmy, panoramy i kanał telewizji internetowej. 
 
W załączeniu np.: oświadczenia, portfolio, opisy, referencje i rekomendacje.  

 
 
 
 
 

………………………………………………..……………………….. 
Pieczątka i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do złożenia oferty 


