Jelenia Góra 14.01.2011 r.

Zapytanie ofertowe

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra,
posiadające
numer
identyfikacyjny
NIP
611-18-63-368,
REGON
231083620,
w ramach działań promujących Muzeum
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 12 reportaży informacyjnych dotyczących
działalności Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie scenariuszy oraz nakręcenie i emisja
12 reportaży informacyjnych (1 reportaż w miesiącu) dotyczących działalności Muzeum
Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
2. Reportaże będą dotyczyć działalności Muzeum Karkonoskiego, tj. siedziby głównej Muzeum
(ul. Matejki w Jeleniej Górze) oraz oddziałów Muzeum, tj. Zamku Bolków (ul. Zamkowa
w Bolkowie), Domu Carla i Gerharda Hauptmannów (ul. 11 Listopada w Szklarskiej Porębie)
oraz Skansenu Uzbrojenia Wojska Polskiego (ul. Sudecka w Jeleniej Górze).
3. Czas trwania reportażu: minimum 5 minut każdy.
4. Emisja każdego reportażu jednorazowa, w czasie antenowym w godz. 17:00 – 20:00
5. W przypadku niezrealizowania lub niewyemitowania reportażu w danym miesiącu, jego
realizacja lub emisja nastąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym.
6. Zamawiający wymaga, aby emisja 6 wskazanych reportaży obejmowałam swym zasięgiem
miasto Jelenia Góra (zasięg lokalny), a emisja 6 pozostałych reportaży dotyczyła terenu
województwa dolnośląskiego (zasięg regionalny).
7. Treść i temat każdego scenariusza reportażu Wykonawca każdorazowo uzgodni z
Zamawiającym, minimum na 10 dni przed nakręceniem reportażu. Po nakręceniu reportażu
Wykonawca uzyska autoryzację Zamawiającego w zakresie formy i treści reportażu co
uprawni go do jego emisji.
8. Po emisji całości reportaży zostaną one przekazane dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej
Górze w wersji elektronicznej na płycie CD / DVD. Muzeum będzie miało wszelkie prawa do
bezpłatnego wykorzystywania reportaży na cele związane z realizacją statutowej działalności.
II. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji
zamówienia tj. wykonania, montażu i inne.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch
miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
3. Cenę należy podać w wartościach netto, brutto oraz wskazać obowiązującą stawkę podatku
VAT.

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Emisję reportaży przewiduje się od miesiąca stycznia 2011 r.
Miejsce realizacji – Siedziba Muzeum karkonoskiego wraz z Oddziałami.
IV. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz ich wagami:
- kryterium: najniższa cena – waga 50%,
- kryterium: zasięg emisji – waga zasięg emisji 50%
C = C1 / C2 x 50 pkt + Z1 / Z2 x 50 pkt
gdzie:
C1 – cena najniższa brutto za przygotowanie i emisję całości reportaży,
C2 – cena badanej oferty za przygotowanie i emisję całości reportaży,
Z1 – największy zasięg regionalny emisji wyrażony w liczbie miast na terenie których będą
emitowanie reportaże
Z2 – zasięg regionalny badanej oferty wyrażony w liczbie miast na terenie których będą emitowanie
reportaże
V. Oferty należy składać: w formie pisemnej w siedzibie Muzeum Karkonoskiego,
58-500 Jelenia Góra ul. Matejki 28 – sekretariat, lub przesłać faksem na nr 75 75 234 65 albo na
adres e-mail: muzeumjg@pbox.pl w terminie do dnia 21.01.2011 r.
Informację o wybranej przez Nas ofercie zamieścimy na naszej stronie internetowej
www.muzeumkarkonoskie.pl
VI. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
Ofertę sporządzoną wg niniejszego ogłoszenia. W ofercie należy wymienić miasta, których będzie
dotyczył zasięg regionalny

Z poważaniem

Dyrektor
Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
/-/ Gabriela Zawiła

