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Zapytanie ofertowe nr ZO2/6/2012/Projekt „Interstudia”
z dnia 21 maja 2012 roku
(dotyczy: realizacji oraz emisji w TV o zasięgu ogólnopolskim filmu dokumentalnego
o interdyscyplinarnych studiach doktoranckich)
I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
Ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków
NIP: 6750001857, REGON: 000326374
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi/towaru: Realizacja filmu dokumentalnego
o interdyscyplinarnych studiach doktoranckich z zakresu inżynierii materiałowej
z wykładowym językiem angielskim. Zakup usługi/towaru jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku
z realizacją projektu „Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu inżynierii
materiałowej z wykładowym językiem angielskim” (PO KL: Priorytet IV Szkolnictwo wyższe
i nauka, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Realizacja filmu dokumentalnoinformacyjnego o interdyscyplinarnych studiach doktoranckich z zakresu inżynierii
materiałowej z wykładowym językiem angielskim. Czas trwania: 20 minut. Standard
produkcji: HD 1080i. Film zostanie zarchiwizowany na stronie internetowej
potencjalnego emitenta telewizyjnego, na platformie e-learningowej projektu oraz na
stronie IMIM PAN, jak również przekazany do wykorzystania w celach promocji PO KL
przez IP2 - NCBR. Film będzie także wykorzystywany podczas konferencji naukowych
oraz imprez popularyzatorskich. Zakres tematyczny - film będzie przeznaczony do
upowszechnienia oraz promocji osiągnięć naukowych beneficjentów ostatecznych
projektu (doktorantów), z informacją o współfinansowaniu studiów ze środków EFS;
Konstrukcja - wprowadzenie Dyrektora IMIM PAN, komentarze Kierownika Studium
Doktoranckiego, wypowiedzi beneficjentów ostatecznych projektu (doktorantów) dot.
zakresu realizowanych prac doktorskich i prowadzonych badań naukowych. Sceneria –
laboratoria IMIM PAN w Krakowie.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: realizacja filmu dokumentalnego do dnia 30
września 2012 roku.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
 posiadać datę sporządzenia,
 zawierać adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP,







określać całkowitą cenę brutto towaru/usługi łącznie z kosztami transportu,
ewentualnymi kosztami dodatkowymi, opłatami celnymi i innymi kosztami
związanymi bezpośrednio z przedmiotem zapytania ofertowego,
posiadać opis doświadczenia Oferenta lub personelu, który zostanie zatrudniony
do realizacji zlecenia objętego zapytaniem ofertowym przez Oferenta, w zakresie
realizacji filmów dokumentalnych dotyczących nauki polskiej lub prowadzenia
badań naukowych oraz opis doświadczenia Oferenta lub personelu, który
zostanie zatrudniony do realizacji zlecenia objętego zapytaniem ofertowym przez
Oferenta, w przygotowaniu filmów promujących projekty realizowane w ramach
Narodowej Strategii Spójności (wymagany załącznik – filmy wymienione w ofercie
zapisane na nośniku danych elektronicznych lub odesłanie na stronę
internetową, na której zarchiwizowane zostały filmy wymienione w ofercie),
posiadać klauzulę: „Wyrażam zgodę na nałożenie na mnie przez Zamawiającego
kary umownej do wysokości wartości niniejszego zamówienia, w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z realizacji
sprzedaży usługi będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego”,
podpisaną przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
zakupy_interstudia@op.pl najpóźniej do dnia 4 czerwca 2012 roku, do godz.
9.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 4 czerwca 2012 roku (po upływie
terminu składania ofert - godz. 9.00), a do Oferenta, który przedstawił
najkorzystniejszą ofertę zostanie wysłane zamówienie, zgodnie z przygotowaną ofertą.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
A) Cena (C) - 60 %
B) Doświadczenie w realizacji filmów dokumentalnych dot. nauki polskiej lub prowadzenia
badań naukowych (D1) - 20%
C) Doświadczenie w realizacji filmów promocyjnych NSS (D2) – 20%
Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór: S = C+D1+D2, gdzie poszczególne symbole
oznaczają:
S – suma uzyskanych punktów,
C – punkty za cenę,
D1 – punkty za filmy dokumentalne dot. nauki polskiej lub prowadzenia badań naukowych
D2 – punkty za filmy promocyjne NSS
Kryterium cena:
C = ( Cmin / Cof..) x 60
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich prawidłowo złożonych ofert w niniejszym
postępowaniu ofertowym
Cof. – cena zaoferowana w badanym zapytaniu ofertowym
C – ilość punktów za cenę przyznanych badanej ofercie

Kryterium doświadczenia w realizacji filmów dokumentalnych dot. nauki polskiej lub
prowadzenia badań naukowych
D1 = (Dof / Dmax.) x 20
gdzie:
Dmax. – największa ilość filmów dokumentalnych dot. nauki polskiej lub prowadzenia
badań naukowych, zrealizowanych przez Oferenta, który złożył prawidłową ofertę
w niniejszym postępowaniu ofertowym
Dof. – ilość filmów dokumentalnych dot. nauki polskiej lub prowadzenia badań naukowych,
zrealizowanych w przez Oferenta w badanym zapytaniu ofertowym
D1 – ilość punktów za doświadczenie w realizacji filmów dokumentalnych dot. nauki polskiej
lub prowadzenia badań naukowych
Kryterium doświadczenia w realizacji filmów promocyjnych NSS
D1 = (Dof/ Dmax.) x 20
gdzie:
Dmax. – największa ilość filmów promocyjnych NSS zrealizowanych w przez Oferenta, który
złożył prawidłową ofertę w niniejszym postępowaniu ofertowym
Dof. – ilość filmów promocyjnych NSS zrealizowanych przez Oferenta w badanym zapytaniu
ofertowym
D1 – ilość punktów za doświadczenie w realizacji filmów promocyjnych NSS
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela
zakupy_interstudia@op.pl.
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adresem e-mail:

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez
odszkodowania z Wykonawcą, który realizował będzie przedmiot zamówienia niezgodne
z instrukcjami zamawiającego lub niezgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi
dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

