(„część opisowa”)
Warszawa, 08.10.2020 r.
ART FOCUS STUDIO Joanna Pawlikowska
ul. Nałęczowska 60/31,
02-922 Warszawa
ROZEZNANIE RYNKU – WYNAJEM SPRZĘTU
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Firma ART FOCUS STUDIO Joanna Pawlikowska w ramach realizacji projektu „Chrońmy Perły Bałtyku –
program aktywnej edukacji w zakresie ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego” planuje produkcję
serii 10 odcinków programów telewizyjnych pn. „Perły Bałtyku” o czasie emisyjnym ok. 25 minut
każdy.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę następującego sprzętu filmowego
w planowanym okresie od października 2020 r. do marca 2021 r. w oparciu o umowę najmu:
1. Obiektyw szerokokątny
Łączny wymiar najmu to 45 dni kalendarzowych zgodnie z harmonogramem wskazanym przez
Zamawiającego w planowanym okresie od października 2020 r. do marca 2021 r. Zastrzegamy możliwość
przesunięcia okresu realizacji umowy.
2. Kamera RED RAVEN 4,5 K
Łączny wymiar najmu to 45 dni kalendarzowych zgodnie z harmonogramem wskazanym przez
Zamawiającego w planowanym okresie od października 2020 r. do marca 2021 r. Zastrzegamy możliwość
przesunięcia okresu realizacji umowy.
3. Monitor
Łączny wymiar najmu to 45 dni kalendarzowych zgodnie z harmonogramem wskazanym przez
Zamawiającego w planowanym okresie od października 2020 r. do marca 2021 r. Zastrzegamy możliwość
przesunięcia okresu realizacji umowy.
4. Slider Kamerowy, wózek pod głowcę, Dron Phanom 4 Pro Plus
Łączny wymiar najmu to 35 dni kalendarzowych zgodnie z harmonogramem wskazanym przez
Zamawiającego w planowanym okresie od października 2020 r. do marca 2021 r. Zastrzegamy możliwość
przesunięcia okresu realizacji umowy.
8. Zestaw teleobiektywów
Łączny wymiar najmu to 35 dni kalendarzowych zgodnie z harmonogramem wskazanym przez
Zamawiającego w planowanym okresie od października 2020 r. do marca 2021 r. Zastrzegamy możliwość
przesunięcia okresu realizacji umowy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ww. sprzęt we wskazane przez Zamawiającego miejsce na obszarze
Polski. Po zakończeniu realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest odebrać od Zamawiającego ww.
sprzęt.
Od zapewnionego sprzętu oczekujemy:




Pełnej sprawności technicznej (w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego zapewnienia sprzętu zastępczego o nie niższych parametrach technicznych);
Pełnej kompatybilności umożliwiającej bezproblemowe współdziałanie z pozostałymi urządzeniami.

W związku z powyższym zamówieniem prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji usługi (kod CPV
32321100-0 – Sprzęt filmowy).
Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy o dzieło.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
1. Miejsce składania ofert: ART FOCUS Studio Joanna Pawlikowska, ul. Nałęczowska 60/31, 02-922
Warszawa lub e-mail perlybaltyku@okcjo.com.pl.
2. Złożenie oferty w formie pisemnej polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego
dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) do miejsca składania ofert.
W przypadku oferty w formie elektronicznej wystarczające jest podanie wyceny w odpowiedzi na e-mail
z zapytaniem ofertowym.
3. Oferta musi być złożona do 16.10.2020 r. do godziny 09:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie służy jedynie ustaleniu cen rynkowych na usługę i nie
zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym podmiotem,
który złożył ofertę.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie
kosztów kwalifikowalnych finansowanych ze środków NFOŚiGW.
Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
A. Dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich,
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za
cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
4. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenia będą zapisy:
a) Przewidujące karę umowną w wysokości 25% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy objętego
umową na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę, m.in.
w następujących sytuacjach:
- Realizacji przez Wykonawcę usługi wbrew ustalonym harmonogramom;
- Nieprzedstawiania dokumentów realizacji usługi w terminach wskazanych w umowie;
- Przedkładania w toku realizacji usługi fałszywych oświadczeń lub podrobionych, przerobionych
lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też popełnienie oszustwa;
- Innych przypadków niewykonywania przez Wykonawcę usługi zgodnie z jej postanowieniami lub
działań, lub zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających Zamawiającemu prawidłowe realizowanie
projektu.

b) Dające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy;
c) Dające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego
wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;
5. Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu
na Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich do rezultatów (w tym ich elementów
składowych) prac Wykonawcy na wszystkich polach eksploatacji potrzebnych Zamawiającemu do
korzystania z rezultatów tych prac. Przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich
przejścia na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich. Wykonawcy nie będzie
przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy
w zakresie:
a) Terminu i harmonogramu realizacji umowy;
b) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na
pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim
Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod
warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian
w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź
zmiany załączników do umowy.

(„część ofertowa”)
OFERTA

……………………………………………………
Pełne dane oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa

Przedmiotem oferty jest zapewnienie sprzętu filmowego:
1. Obiektyw szerokokątny
Proponowana cenna brutto za wynajem sprzętu za jeden dzień:
…………………PLN (słownie:………………………………………………………………złotych).
2. Kamera RED RAVEN 4,5 K
Proponowana cenna brutto za wynajem sprzętu za jeden dzień:
…………………PLN (słownie:………………………………………………………………złotych).
3. Monitor
Proponowana cenna brutto za wynajem sprzętu za jeden dzień:
…………………PLN (słownie:………………………………………………………………złotych).
4. Slider Kamerow, wózek pod głowicę, Dron Phantom
Proponowana cenna brutto za wynajem sprzętu za jeden dzień:
…………………PLN (słownie:………………………………………………………………złotych).

5. Teleobiektywy
Proponowana cenna brutto za wynajem sprzętu za jeden dzień:
…………………PLN (słownie:………………………………………………………………złotych).

Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:
a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu;
b) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania usługi.
c) Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że moje dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, będą
przetwarzane do celów związanych z niniejszym postępowaniem i ewentualnym zawarciem umowy
na realizację zamówienia, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego
zrealizowania.
d) Zobowiązuję się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie
kosztów kwalifikowalnych finansowanych ze środków NFOŚiGW.

e) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte
w ofercie są zgodne z prawdą.
f) Deklaruję nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.

Miejscowość i data …………………
……………………………….
Podpis i pieczęcie oferenta

