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Szczecin 29 maja 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie filmu
promocyjnego Centrum Nauki w Szczecinie.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Film
Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promującego nową instytucję kultury jaką jest Centrum
Nauki w Szczecinie.
a) Czas trwania filmu – od 2 do 3 min.
b) Film zostanie wykonany w rozdzielczości Full HD.
c) Produkcja filmu w polskiej wersji językowej.
d) Produkcja filmu będzie uwzględniać jego przeznaczenie do:
• umieszczenia na stronach internetowych,
• emisji podczas imprez, spotkań, konferencji,
• prezentacji oraz dystrybucji na nośnikach pamięci, w tym w postaci płyt DVD i prendrive
USB
• promocji w mediach.
2. Sprzęt
Produkcja filmu promocyjnego powinna odbywać się z użyciem profesjonalnego sprzętu. W cenie usługi
Wykonawca zapewni: montaż, profesjonalne oświetlenie, udźwiękowienie, efekty specjalne, opracowanie
graficzne, transport, nośniki, digitalizację, scenariusz oraz wszelkie niezbędne elementy konieczne do
prawidłowego wykonania filmu.
3. Prawa autorskie
W cenie usługi Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie i prawa pokrewne do filmu na
polach eksploatacji wskazanych we wzorze umowy.
II. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
III. Dokumenty ofertowe
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia :
a) oferty sporządzonej zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania,
IV. Kryteria wyboru ofert
Cena – 100 %
W przypadku gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych
na realizację Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi
najkorzystniejszą ofertę.
V. Miejsce składania ofert
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Sekretariat - ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin
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Termin dostarczenia ofert upływa w dniu 1 czerwca 2017 r.
6. Zastrzeżenia:
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Muzeum Narodowego w Szczecinie do akceptacji oferty
w całości lub w części oraz do składania wyjaśnień o powodach akceptacji lub odrzucenia oferty.
2. Muzeum Narodowe w Szczecinie nie może być pociągane do odpowiedzialności za jakiekolwiek
koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
3. Muzeum Narodowe w Szczecinie zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części
zapytania ofertowego lub jego unieważnienia.
Z poważaniem
Załączniki:
1. Projekt umowy,
2. Formularz ofertowy
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