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Łódź, dn. 27.07.2020 

Zapytanie  nr 2/2020/Inno4Sports 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa, obejmująca przygotowanie materiałów 

upowszechniających działania projektu, tj.  broszury oraz wideo, podsumowującego projekt 

„Sport for Growth and Healthy & Vital Communities” (akronim: Inno4Sports). 

 Projekt jest współfinansowany w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

 

 

Zamawiający: 

 

Fundacja Innowacji dla Sportu VERDE 

ul. Sterlinga 27/29,90-212 Łódź. 

NIP: 725-205-72-62 

 

 

I. Termin realizacji zamówienia : do 20.09.2020 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa, obejmująca przygotowanie materiałów 

upowszechniających działania projektu, tj.  broszury oraz wideo, podsumowującego 

projekt „Sport for Growth and Healthy & Vital Communities” (akronim: 

Inno4Sports).).  

 

A. Wymogi dotyczące broszury : 

a) Opracowanie projektu broszury; 

b) Format broszury : A5; 

c) Druk: 4+4 (stron 4), kreda silkowa 170 g, folia: brak 

d) Liczba sztuk: 100; 

e) Umieszczenie w projecie broszury niezbędnych napisów oraz logtypów projektu 

i programu, zgodnie  z wytycznymi i plikami, udostępnionymi przez 

Zamawiającego. 

B. Wymogi dotyczące wideo promocyjnego  

a) Format video : do ustalenia z Wykonawcą; 

b) Czas trwania materiału: max. 180 s.; 

c) Lektor: polski; 

d) Napisy: w języku angielskim; 

e) W wideo ma być zamieszczona krótka animacja, prezentująca współpracę w 

ramach projektu zgodnie z modelem tzw poczwórnej helisy (połączenie 

biznesu, administracji publicznej, NGO oraz sektora B+R), 

f) Produkcja wideo powinna odbywać się z użyciem profesjonalnego sprzętu. 

 W cenie usługi  Wykonawca  zapewni:  montaż,  profesjonalne  oświetlenie,  

udźwiękowienie,  efekty specjalne, opracowanie graficzne, transport, nośniki, 

digitalizację. 

g) Wideo  ma  oferować  nowoczesny  przekaz  wsparty  dynamicznym  montażem  

i  dopasowanym podkładem muzycznym. 

h) Wykonawca zapewni podkład muzyczny. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu oświadczenie o nabyciu praw do użycia wybranego przez 

Zamawiającego  fragmentu  muzycznego  do  produkcji  materiału  

promocyjnego  będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. 
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i) Wykonawca przekaże nagrane wideo na nośniku typu pendrive, w formacie 

umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach PC i Mac. 

j) W ramach promocyjnego wideo Wykonawca będzie musiał zamieścić 

następujące „migawki”/ wstawki : 

- o regionie łódzkim, gdzie jest realizowany projekt  projekt Inno4Sports; 

- o interesariuszach z regionu łodzkiego -migawki z 4 lokalizacji z 

województwa łodzkiego – nakręcenie krótkich migawek u 4 

interesariuszy projektu (inscenizowane sceny rozmów, zdjęcia 

wewnątrz budynków); 

- wykorzystanie materiałów własnych dot. „Dnia Marzyciela” w Łodzi; 

- wykorzystanie materiałów i reportaży TV Toya, pod warunkiem 

uzyskania wcześniejszej zgody TV Toya na ich wykorzystanie; 

- o transferze dobrych praktyk – wykorzystanie migawek  

z telekonferencji – materiały uzyskane od Zamawiającego; 

- o wpływie na polityki regionalne -lokalizacja wyjazdowa, krótka 

migawka dotycząca Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łodzkiego; 

- podsumowująca część dotycząca Zamawiającego jako partnetra 

projektu Inno4Sports. Na końcu wideo powinny zostać zaprezentowane 

dane teleadresowe Zamawiającego oraz logotypy wymagane przez 

program z którego zostało przyznane dofinansowanie na realizację 

zadania, przekazane przez Zamawiającego. 

 

III. Prawa autorskie 

 

W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych do 

Materiału promocyjnego na wszystkie pola eksploatacji, w szczególności: 

a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w tym drukiem, na kliszy 

fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo) w jakimkolwiek systemie i na 

jakimkolwiek nośniku m. in. płyta DVD, pendrive; 

b) wprowadzania do komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; 

c) publicznego udostępniania materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);  

d) publicznego odtwarzania;  

e) użyczania i/lub najmu;  

f) nadawania  za  pomocą  wizji  i/lub  fonii  przewodowej  oraz  bezprzewodowej  przez  

stację naziemną; 

g) nadawania za pośrednictwem satelity;  

h) równoczesnego i integralnego nadawania m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych 

i sieci kablowych.  

 

Wykonawca powinien oświadczyć, iż przeniesienie w/w praw autorskich nie jest 

ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na formularzu, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy i przesłana w formie skanu, na wskazany w punkcie V zapytania adres 

poczty elektronicznej lub w formie oryginału pod wskazany adres pocztowy, 

znajdujący się również  w punkcie V zapytania. 



  

Projekt Inno4Sport jest realizowany w ramach programu Interreg Europa 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

 

Part n er  p ro j ekt u :  Fu nd ac j a  I nn owa c j i  d la  Sp ort u  VERDE 
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29 tel +48 42 25 36 500 www.verde-klaster.eu KRS: 0000408418  NIP: 725-205-72-62 

 

3. Zaoferowana przez Wykonawcę cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich 

czynności i prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia 

wraz z uwzględnieniem wszystkich kosztów, związanych z jego realizacją. 

4. Cena oferty musi być podana w kwocie netto oraz brutto w PLN, z uwzględnieniem 

kwoty i stawki podatku VAT. 

5. Oferta nie może zawierać błędów rachunkowych. 

6. Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz oferty, według Załącznika nr 1 

b) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, według Załącznika nr 2 

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferty można składać : osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. 

2. Ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego : 

 ul. Sterlinga 27/29,90-212 Łódź, IX piętro, 

 lub pocztą elektroniczną na adres:  

mlukaszewska@verde-klaster.eu 

 w terminie do dnia 03.08.2020 do godziny 16:00. 

3. Oferty składane osobiście bądź pocztą powinny być włożone do koperty z napisem 

: „Oferta do zapytania nr 2/2020/Inno4Sports”. 

 

VI. Wybór oferty 

1. Ocenie będą podlegać oferty złożone, zgodnie z zapisami niniejszego zapytania. 

2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o najkorzystniejszą cenę. 

 

VII. Wymagania wobec Wykonawcy 

1. Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia oraz potencjał organizacyjny, 

techniczny i ekonomiczny do wykonania zamówienia. 

2. Wykonawca, składający ofertę nie może być powiązany kapitałowo bądź osobowo 

z Zamawiającym, zgodnie z zapisami Załącznika nr 2. 

 

VIII. Warunki płatności 

1. Płatność końcowa zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy po należytym wykonaniu usługi i dostarczeniu do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od daty 

doręczenia. 

 

IX. Informacje dodatkowe 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zmiana, jak 

również wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. 

2. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wyłącznie 

Wykonawcę wybranego do realizacji zamówienia. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji, zostanie 

poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną. 

4. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa uwzgledniająca warunki i 

wymagania, określone w niniejszym zapytaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mlukaszewska@verde-klaster.eu
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Załącznik nr 1 do Zapytania  nr 2/2020/Inno4Sports 

 

 

Formularz Oferty 

 

 

 

Wycena zamówienia dotyczącego usługi przygotowania broszury informacyjnej oraz video 

promocyjnego w ramach projektu „Sport for Growth and Healthy & Vital Communities”. 

 

 Dane Wykonawcy 

 

Nazwa: .................................................................................................... 

Siedziba: .................................................................................................. 

NIP .......................................................................................................... 

Nr telefonu: .............................................................................................. 

Adres e-mail: ............................................................................................ 

 

Nazwa usługi 

Wartość 

netto 

(PLN) 

Stawka  

VAT 

 % 

Wartość 

VAT (PLN) 

Wartość 

brutto 

(PLN) 

Usługa- przygotowanie materiałów 

upowszechniających działania 

projektu, tj.  broszury oraz wideo 

podsumowującego projekt „Sport for 

Growth and Healthy & Vital 

Communities” (akronim: 

Inno4Sports).).  

  

  

Wycena zamówienia jest kompletna i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia.  

 

 

 

 

 

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

         (podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do Zapytania  nr 2/2020/Inno4Sports 

 

 

 

OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 
 
 Ja niżej podpisany oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  
 

 

 

 

 

 

 

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

          (podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 


