Rogalinek, dnia 23.03.2021r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/2021
Dotyczy projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”,
Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”,
Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Garden Spot Int. sp. z o.o.
ul. Kostrzewskiego 14
62-022 Rogalinek
tel. +48 531 114 442
adres e-mail: danuta@gardenspot.pl
NIP: 7773319204
REGON: 380126844
Osoba do kontaktów: Danuta Garbarek

II. TRYB POSTĘPOWANIA
Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej: www.gardenspot.pl

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg KOD CPV:
CPV – 92111210-7– produkcja filmów reklamowych,
CPV – 92111250-9 – produkcja filmów informacyjnych,
Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ośmiu zdjęć oraz realizacja dwóch filmów
promocyjnych w języku angielskim z przeznaczeniem do umieszczenia na stronie www, emisji podczas
spotkań/targów/konferencji oraz dystrybucji bezpośrednio do Klientów w celu zaprezentowania
oferowanych przez firmę Garden Spot produktów oraz pokazania sposobu ich działania.
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I.

Film promocyjny

Cel filmu:
Celem filmów będzie promocja linii produktów Garden Spot, które zostaną przedstawione na rynku
koreańskim. Oferowane przez Zamawiającego produkty wykonane są z wysokiej jakości materiałów z
dopracowanymi detalami, w związku z czym wyprodukowany film należy dostosować do jakości
produktów.
Filmy muszą ukazać produkty w dwojaki sposób.
film informacyjno-produktowy – film instruktażowy, z min. 1 lektorem posługujący się płynnym
językiem angielskim lub koreańskim, pokazujący detale i sposób działania zielonej ściany,
film produktowo-wizerunkowy – bez lektora, nacechowany emocjami,
Film powinien eksponować nowoczesność, styl, jakość oraz atmosferę wokół produktu.
Długość i jakość filmu:
Długość filmu: min. 35 sekund
Film wykonany będzie w standardzie FullHD, rozdzielczość 1920 x 1080.
Lektor:
Wykonawca zapewni udział dwoje aktorów (kobieta, mężczyzna) mówiących biegle w języku angielskim
lub biegle w języku koreańskim. Ubiór aktorów podczas realizacji zdjęć do filmów zostanie uzgodniony z
Zamawiającym.
Muzyka:
Wykonawca zapewni podkład muzyczny.
Miejsce realizacji:
Zdjęcia do planu zostaną zrealizowane we wskazanej przez Zamawiającego restauracji w Poznaniu, woj.
Wielkopolskie, w godzinach 8:00-16:00.
Sprzęt:
Produkcja filmu promocyjnego zostanie zrealizowana z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu
w standardach TV audio-video.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
- montaż,
- profesjonalne oświetlenie,
- udźwiękowienie,
- opracowanie graficzne,
- transport,
- nośniki.
Scenariusz:
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dwóch filmów ukazujących oferowane przez firmę produkty
w dwojaki sposób:
film informacyjno-produktowy – film instruktażowy, z lektorem, ukazujący produkt oraz sposób
jego działania. Produkt zostanie przedstawiony przez dwoje aktorów (kobietę, mężczyznę)
film produktowo-wizerunkowy – film nacechowany emocjami, bez lektora, z podkładem
muzycznym w tle, ukazujący atmosferę powstałą dzięki zastosowaniu produktu we wnętrzu.
Produkt zostanie przedstawiony przez dwoje aktorów (kobietę, mężczyznę).
Scenariusz zostanie uzgodniony z Zamawiającym w dniu wybrania najkorzystniejszej oferty.
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Nośniki:
Wykonawca jest zobowiązany przekazać nagrany materiał w formacie umożliwiającym odtworzenie na
komputerach PC i Mac.
II.
Zdjęcia produktów
Wykonanie zdjęć produktów, które zostały przedstawione w filmach promocyjnych.
Zdjęcia powinny charakteryzować się wysoką jakością dokumentalną oraz muszą być wykonane w
technice cyfrowej.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu min. 8 zdjęć uprzednio wybranych z min. 40
ujęć przez Zamawiającego w postaci plików TIFF lub JPEG w rozdzielczości (co najmniej / minimalnej) 3960
x 2640.
Akceptacja:
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu przedmiot zamówienia do dnia 09.04.2021 r.
W terminie 2 dni od przedstawienia zmontowanego materiału, Zamawiającemu przysługuje prawo do
poprawek. Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki w terminie 7 dni od ich naniesienia.
Wykonawca powinien oświadczyć, iż przeniesienie w/w praw autorskich nie jest ograniczone czasowo
ani terytorialnie.
Odbiór usługi zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.
IV. CZAS I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Usługa musi zostać zakończona najpóźniej do 9 kwietnia 2021r.
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERTY
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w zapytaniu ofertowym lub w załącznikach do zapytania
ofertowego parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy
międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia
to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają
wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być
użyte do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest uprawniony do stosowania
produktów/usług równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry
techniczne nie gorsze od tych wskazanych w zapytaniu ofertowym i w załącznikach do zapytania
ofertowego, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku
do tych wskazanych w dokumentacji. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania
„równoważności”.

VII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają odpowiednie doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia
b) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia,
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c) posiadają potencjał ekonomiczny i finansowy pozwalający na wykonanie zamówienia,
d) posiadają odpowiedni potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia,
e) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu
zawodowym
Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania
ofertowego, tj. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wglądu
do eKRS lub CEIDG w zakresie aktywnego prowadzenia działalności gospodarczej.

VIII. WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Wykluczeniu z postępowania podlegają Oferenci:
1. w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
2. którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Zgodnie z zapisami art. 6c ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz.
310, z późn. zm.) przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości
co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie Załącznika nr 3.

IX. WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. ODRZUCENIE OFERTY.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1)
jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2)
została złożona przez wykonawcę, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu
ofertowym,
3)
została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań
osobowych lub kapitałowych, przy czym nie zostało złożone stosowne oświadczenie, o którym
mowa w pkt. V.2) b.
4)
została złożona po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści zapytania:
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drogą telefoniczną lub elektroniczną na adres e-mail: danuta@gardenspot.pl, przy czym preferowany
jest kontakt drogą elektroniczną.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Złożona oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
§ formularz oferty - załącznik nr 1,
§ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2,
§ oświadczenie o niespełnianiu przesłanek do wykluczenia, w tym braku powiązań
kapitałowych i osobowych – załącznik nr 3.
2) Wykonawca musi przedstawić treść oferty odpowiadającą treści zapytania.
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
4) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5) Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną techniką oraz podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
6) Oświadczenia dotyczące wykonawcy składane są w oryginale.
7) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
8) Koszty związane z przygotowanie oferty ponosi Wykonawca.

XIII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferta powinna być złożona w formie pisemnej.
Oferta może być dostarczona osobiście lub listownie na adres:
Garden Spot Int. sp. z o.o.
ul. Kostrzewskiego 14
62-022 Rogalinek
Ofertę należy złożyć do dnia. 31.03.2021r. do godz. 16.00.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie zostaną rozpatrzone.
XIV.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1) Cenę wymienioną w ofercie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
Cenę ofertową należy przedstawić zgodnie z formularzem ofertowym (wg załącznika nr 1).
2) Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto określoną w formularzu
ofertowym.
3) W przypadku uzyskania przez Zamawiającego oferty w walutach innych niż złote, Zamawiający
poda jej równowartość w złotych przeliczoną z zastosowaniem kursu sprzedaży danej waluty wg
notowań Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia wystawienia oferty. W przypadku, gdy NBP
nie publikuje dla danej waluty kursów sprzedaży, do dokonywania przeliczeń zastosowany
zostanie kurs średni NBP z dnia wystawienia oferty.

XV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
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1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert
i ich znaczeniem:
a. cena ofertowa – 100%
Ad. a) ocena ofert w kryterium „cena ofertowa” nastąpi wg następującego wzoru:
Lpc = (Cmin ÷ Co) x 100pkt gdzie:
Lpc – liczba punktów w kryterium ceny ofertowej
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Co – cena oferty badanej
Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ceny ofertowej (Lpc) maksymalnie 100 punktów.
Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100pkt.
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. W przypadku,
gdy najkorzystniejsza oferta w całości przekroczy budżet przeznaczony na działania będące przedmiotem
zapytania, Zamawiający może podjąć negocjacje z oferentami (Wykonawcami).
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta spełniające wszystkie warunki oraz o najniższej
cenie.
XVI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Na etapie weryfikacji ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców
do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących składanych ofert, ale Zamawiający
ma również prawo rozpatrzyć oferty bez wzywania Wykonawców do składania uzupełnień
lub wyjaśnień,
2. Zamawiający udzieli zamówienia takiemu Wykonawcy, który spełni warunki udziału
w postępowaniu, którego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.
3. W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy, dane firmy (województwo, powiat,
miejscowość, ulica numer budynku, numer lokalu (mieszkania), kod pocztowy), wynik oceny
złożonych ofert wyliczony przez Zamawiającego zgodnie z kryteriami oceny ofert, cena oferty
(honorarium) Wykonawcy zostaną opublikowane w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji
i rozliczenia projektu, którego zapytanie dotyczy,

XVII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę będzie realizował przedmiotu
zamówienia.
2. W przypadku zaistnienia siły wyższej za którą uważa się wszelki związek przyczynowo - skutkowy
związane z pandemią Covid-19 - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji
zamówienia.

XVIII. INFORMACJE DODATKOWE
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1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany i uzupełniania treści zapytania ofertowego,
przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany
lub uzupełnienia treści zapytania zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.gardenspot.pl
2) W przypadku dokonania zmian lub uzupełnień w treści zapytania ofertowego, zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
bez konieczności podawania przyczyny.
4) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5) Termin związania z ofertą – 30 dni

XIX. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:
Załącznik 1 - formularz oferty
Załącznik 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 3 - oświadczenie o niespełnianiu przesłanek do wykluczenia, w tym braku powiązań
kapitałowych i osobowych
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