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Szanowni Państwo,

Karlino, 06.04.2011 r.

Z zachowaniem uczciwej konkurencji, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nr POIG.06.02.02-00-
046/10-00 § 12 dotyczącym konkurencyjności Gmina Karlino w związku
z realizacją projektu: "Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez
wykonanie działań studyjno koncepcyjnych w Gminie Karlino."
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, planuje przygotowanie, realizację, wykonanie
i emisję materiałów filmowych promujących tereny inwestycyjne Gminy Karlino oraz
umieszczenie informacji o realizacji projektu.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z zapytaniem o to, czy
gotowi są Państwo wykonać nam w/w usługę?

Gmina Karlino w załączeniu przesyła zapytanie ofertowe na wykonanie w/w
usług.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, to prosimy
o złożenie w terminie do 12 kwietnia 2011r. oferty, zgodnie z przedstawionymi
kryteriam i.

W przypadku jakichkolwiek pytań bardzo proszę o kontakt z Panią Magdaleną
Jaworską-Dużyńską (tel. +4894311 3509, e-mail: karlino@infocentrum.com.DI).

Z poważaniem

Bunnistrz

wa]~Mar Miśka

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
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Urząd Miejski w Karlinie
ul. Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino
Tel. +48 94 311 72 73
Fax +48 94 311 74 10
e-mail:karlino@karlino.home.pl
www.karlino.pl

Zapytanie ofertowe nr 4/2011-GP.0714-30/10
(dotyczy materiału promującego w telewizji kablowej)

J. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Karlino
ul. Plac Jana Pawła 116
78-230 Karlino

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu, realizacji, wykonaniu
i emisji materiałów filmowych promujących tereny inwestycyjne Gminy Karlino oraz umieszczenie
informacji o realizacji projektu, w ramach projektu ,,zwiększenie atrakcyjności terenów
inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów
oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, poddziałanie 6.2.2. Wsparcie działań
studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów
inwestycyjnych osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres usłua obeimuie:
1) przygotowanie w porozumieniu z Zamawiającym scenariusza 3 materiałów filmowych promujących
ofertę inwestycyjną gminy Karlino
2) realizację (filmowanie, montaż, udźwiękowienie) 3 materiałów filmowych promujących Karlino i jego
atuty inwestycyjne
3) wykonanie 3 materiałów filmowych na nośnikach cyfrowych - DVD (5 sztuk każdy)
4) lektor w języku polskim
5) emisja 2 x w tygodniu - Minimalny czas emisji przynajmniej przez okres 2 tygodni/1 materiał
filmowy. czyli minimalnie 4 emisje /1 materiał filmowy

Wvmaaane parametry filmu:
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1) film kolorowy,
2) czas trwania filmu - 5 min. każdy, na podstawie materiałów promocyjnych wykonanych przez
Zleceniobiorcę
3) materiał zakodowany kodekiem MPEG 2
4) rozdzielczość PAL (720X576)
5) bitrate 6000K (stały)
6) fonia stereo

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do końca III kwartału 2011 r. (2 szt - II kwartał

2011 L oraz 1 szt. III kwartał 2011 r)
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:

karlino@infocentrum.com.pl , faksem na nr: 94 311 35 09, poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na dres: Urząd Miejski w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino do dnia
12.04.2011 L

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13.04.2011 L, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230
Karlino oraz na stronie internetowej pod adresem www.karlino.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.karlino.pl
VI. OCENA OFERT

Zamawiający przeznacza na jeden materiał filmowy promujący ofertę inwestycyjną gminy Karlino
kwotę 1300 PLN brutto na jedno ogłoszenie, czyli w sumie 3900 PLN brutto.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Ilość emisji materiału filmowego - 100%
Wybrana zostanie oferta z największą liczbą emisji.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.karlino.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Magdalena Jaworska-Dużyńska pod numerem telefonu 94311
35 09 oraz adresem email: karlino@infocentrum.com.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.
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FORMULARZ OFERTOWY:
Zapytanie ofertowe nr 4/2011-GP.0714-30/10

(dotyczy materiału promującego w telewizji kablowej)

1. Nazwa, adres, dane kontaktowe Wykonawcy:
........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. Nazwa telewizji kablowej:
........................................................................................................................................

3. Zasięg:

............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

4. Zamówienie:

Nazwa

1 przygotowanie, realizacja,
wykonanie i emisja

materiałów filmowych
promujących tereny

inwest c ·ne Gmin Karlino

Ilość emisji wykonanego
materiału za wskazaną przez

Zamawiającego cenę (w szt.l1
materiał filmow

KWOTA BROTTO za całe zamówienie (3 materiały filmowe wraz z emisją zgodnie z przedmiotem
zamówienia): PLN

S.Możliwe terminy realizacji zamówienia w II i III kwartale 2011 r:

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................
Podpis osoby upoważnionej

Załączniki:
- do oferty należy załączyć formularz zlecenia
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