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Koszęcin, 23.03.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 09/2018/SRML 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Film promocyjny z realizacji projektu 

współpracy. 

Film promocyjny realizowany  będzie  w ramach Projektu współpracy „Stwórzmy Razem Markę 

Lokalną” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  

w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 

grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Szczegóły oferty: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i realizację zamówienia składającego się 

 z poszczególnych elementów. 

 zapewnienie profesjonalnego sprzętu 

 obsługa techniczna 

 nagranie materiału; film obejmować będzie następujące elementy: 

a) prezentację laureatów konkursu „Pomysł na produkt lokalny” 

b) relacja z Gali finałowej konkursu w dni 18 kwietnia 2018 

c) relacja z imprez plenerowych „Festiwal Produktu Lokalnego” zaplanowanych  

w dniach:  

✓ 9 czerwiec 2018      - obszar LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

✓  16 czerwiec 2018   - obszar LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

✓  23 czerwiec 2018   - obszar LGD „Brynica to nie granica” 

✓  30 czerwiec 2018   - obszar LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

 montaż filmu (czas trwania filmu od 45 do 60 minut) 

 3 płyty DVD z nagranym gotowym materiałem 

 udzielenie licencji LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz LGD „Brynica to nie 

granica” na wykorzystanie filmu w celach promocyjnych oraz informacyjnych, 

 przydzielane licencje są nieograniczone czasowo 

 

Termin realizacji: od 12.04.2018 do 31.07.2018r. 
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Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania 

ofertowego, w formie pisemnej w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę 

sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. 

 

Do oferty powinien być dołączony opis doświadczenia oferenta lub referencje. 

 

Kryteriami oceny ofert będą: 

- cena – 80% 

- doświadczenie w świadczeniu przedmiotowych usług oraz referencje – 20%.  

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

j.piszniok@lesnakrainalgd.pl lub złożona bezpośrednio w Biurze LGD w Koszęcinie przy  

ul. Szkolnej 13. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 30.03.2018r., do godz. 10.00 (ostateczna data wpływu  

do biura Stowarzyszenia) 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje 

powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 

O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani pisemnie  

za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie listem poleconym (tylko w przypadku braku 

adresu e-mail oferenta). 
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