
Załącznik nr 2  

do Regulaminu udzielania zamówień,   

których wartość nie  przekracza  

wyrażonej  w złotych równowartości  

kwoty 30 000 euro netto 

      

Węgrów, 29.01.2021 r. 

STOWARZYSZENIE - 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„BĄDŹMY RAZEM” 

ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów 

tel. (22) 300-14-55, kom. 505 100 035 
 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE 

 

Rozeznanie rynku 

w celu oszacowania kosztów niezbędnych do ujęcia w budżecie planowanego przedsięwzięcia 

 

 

 Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” zaprasza do złożenia 

oferty na: 

 

Przygotowanie i produkcję jednego filmu promującego obszar   

Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” 
(nazwa zamówienia) 

 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i produkcja 1 filmu promującego  obszar 

Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem” (po minimum 3 minuty z każdej gminy),  

z których powstanie główny film promocyjny (minimum 30 minutowy, do 35 minut 

maksymalnie) z przeznaczeniem do umieszczenia na stronach internetowych 

Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem”, emisji podczas spotkań, konferencji, 

prezentacji, oraz dystrybucji bezpośredniej na pendrive USB oraz promocji w mediach, 

na potrzeby promocji Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” w związku z promocją 

PROW 2014-2020.  

Film powinien być nowoczesny, dynamiczny, przedstawiający Stowarzyszenie – LGD 

„Bądźmy Razem” jako obszar najważniejszych wydarzeń kulturalno - sportowych,  

z bogactwem przyrodniczym, o dużym potencjale gospodarczo – inwestycyjnym ze 

zrealizowanych projektów.  

 

2. Szczegóły przedmiotu zamówienia powinny dotyczyć: 

 muzyki,   

 planu zdjęciowego i osób biorących udział w filmie - Zamawiający przekaże 

informacje, w których miejscach kręcone będą zdjęcia oraz wskaże osoby, które 

wypowiedzą się w filmie,  

 sprzęt,  

 scenariusz,  

 nośniki.  

 



 

Dodatkowe wymagania: 

Scenariusz filmu powinien zawierać m.in:  

 kreatywne rozwiązanie łączenia sekwencji – akcji w różnych obiektach – w jedną spójną 

całość, 

 tekst lektorski w wersji językowej,  

 udźwiękowienie lektorskie, 

 scenografia: film powstanie w plenerach i w naturalnych wnętrzach, aranżacja planów 

będzie polegała (w zależności od scenariusza) na ewentualnym dodaniu znaczących 

elementów scenografii czy rekwizytów, 

 grafikę z elementami animacji, 

 jedna z plansz filmu (początkowa lub końcowa) powinna prezentować podmiot 

realizujący film  tj. Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem”,.  

Oferent w tym celu musi wykorzystać loga związane z LGD,  PROW 2014-2020,  herby 

miasta i gmin.  

II. Przewidywany termin realizacji zamówienia: maj 2022 roku 

III. Opis sposobu przygotowania ofert – instrukcja dla oferentów 

1. Oferta powinna być podpisana oraz opieczętowane przez osobę/osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, zgodnie z zasadą reprezentacyjności 

wynikającej z postanowień odpowiednich przepisów prawa. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub czytelnym 

pismem odręcznym. 

3. Wszystkie zamiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane w ofercie 

muszą być zaparafowane (podpisane) przez Oferenta, wraz z pieczątką. 

4. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

1. Oferty mogą składać podmioty, które wykażą, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

– w tym okresie wykonali łącznie co najmniej trzy usługi polegające na produkcji 

minimum 3-minutowego filmu o charakterze zbliżonym do filmu promocyjnego wraz  

z ujęciami z lotu ptaka, 

2. O zamówienie może ubiegać się Oferent, który nie jest powiązany z Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego  

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Oferenta osobowo lub kapitałowo. 

3. Oferent musi spełniać następujące warunki merytoryczne: 

a) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

b) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

c) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym  

i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia. 

 

Niniejsze zapytanie służy do oszacowania kosztów przedsięwzięcia i nie stanowi zaproszenia 

do składania ofert.  Udział potencjalnych Oferentów w rozeznaniu rynku oraz złożenie 

odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do udzielenia zamówienia 

któremukolwiek z Oferentów. 



 

 

 

Prosimy o podanie szacunkowego wynagrodzenia wg Załącznika nr 1. 

 

Informacje pozyskane w trakcie postępowania posłużą do przygotowania wniosku  

o dofinansowanie, zaś realizacja jest uzależniona od uzyskania dotacji na ten cel. 

 

Oferty należy składać w Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”  

ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, przesłać na adres email: lgdbadzmyrazem@gmail.com  

w terminie do dnia 12.02.2021 do godz. 15:00 
 

 

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli:  

Dyrektor Biura Mariola Kiełek  

Tel/kom: 22 300 14 55 lub 505 100 035, email: lgdbadzmyrazem@gmail.com  
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