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Ogłoszenie

Numer

2021-20405-62399

Id

62399

Powstaje w kontekście projektu

PLSK.03.01.00-SK-0197/18 - Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku 
pracy na terenie pogranicza

Tytuł

Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do 
poprawy rynku pracy na terenie pogranicza

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
- obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
- okoliczności siły wyższej,
- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
- zmian procedur Programu wpływających na termin i sposób realizacji projektu, w ramach którego 
realizowane jest zamówienie,
- uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonywania przedmiotu zamówienia,
- zmian terminów realizacji zamówienia – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, jeśli wystąpią 
obiektywne, niezależne od wykonawcy i zamawiającego przeszkody uniemożliwiające wykonanie 
zamówienia w pierwotnie ustalonym terminie (np. zmiany w dokumentach programowych,  
zmiany w zakresie działań projektu, itp.).
Wszelkie zmiany muszą zostać wprowadzone do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2021-08-03
1. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-08-06
1. Zapytanie, odpowiedź

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE
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Data opublikowania ogłoszenia

2021-08-03

Data ostatniej zmiany

2021-08-06

Termin składania ofert

2021-08-11 11:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-08

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 
Augustyna Suskiego w Nowym Targu
Kokoszków  71
34-400 Nowy Targ
NIP: 7350018091

Osoby do kontaktu

Łukasz Fudala
tel.: -
e-mail: zsckr@nowytarg.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

brak możliwości złożenia oferty częsciowej

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria
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Usługi inne

Opis

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, realizując 
projekt pn: „Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na 
terenie pogranicza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020 
zgodnie z umową o dofinansowanie nr PLSK.03.01.00-SK-0197/18-00, zleci wykonanie usługi 
dla eksperta zewnętrznego w zakresie opracowania projektów graficznych i druku materiałów 
promocyjnych tj. plakatów A3, ulotek A6, kalendarzyków kieszonkowych, notesów kostkowych, 
notesów A5 oraz Rollup Stend, a także nagrania i montażu spotu reklamowego w formie video do 
wykorzystania, jako materiał promocyjny powielany na różnych nośnikach i w sieci internetowej, który 
zaprezentuje możliwość nauki w ZSCKR Nowy Targ oraz perspektywy zaangażowania uczniów 
w staże dotyczące wymiany transgranicznej. Film ma wypełniać definicję spotu wizerunkowego 
- wraz z atrakcyjnym scenariuszem, oprawą graficzną, pełnym montażem, użyciem animacji 
graficznych, infografik, ujęć lotniczych w ramach realizowanego materiału. 
Termin zakończenia usługi i wydania kompletnego materiału to 16-09-2021.

Wykonanie usługi polega na:

    1. Zaprojektowaniu na podstawie dostarczonych materiałów lub też zatwierdzonych przez 
Zleceniodawcę materiałów Zleceniobiorcy (wraz ze wszystkimi potrzebnymi licencjami) oraz 
przygotowaniu do druku i wydruku materiałów reklamowych tj.:

    a. Plakaty A3 – Projekt graficzny, przygotowanie do druku, druk i dostawa plakatu promocyjnego w 
liczbie 100 egzemplarzy, format A3 (297 x 420 mm), jednostronnie, full kolor, papier kreda błysk 130 
g. 

    b. Ulotki A6 – Projekt graficzny, przygotowanie do druku, druk i dostawa ulotek promocyjnych w 
liczbie 500 sztuk egzemplarzy, format A6 (105 x 148 mm), dwustronnie, full kolor, papier kreda błysk 
130 g.

    c. Kalendarzyki kieszonkowe - Projekt graficzny, przygotowanie do druku, druk i dostawa kalendarzy 
listkowych w liczbie 500 sztuk egzemplarzy, format (85x54 mm), dwustronnie, full kolor, karton 
dwustronnie powlekany 350g/m2, uszlachetnienie: laminowanie błysk dwustronne.

    d. Notesy kostkowe – Projekt graficzny, przygotowanie do druku, druk i dostawa notesów 
kostkowych w liczbie 500 sztuk egzemplarzy, format (95x95 mm), jednostronne, full kolor, ilość 
kartek: 100, podłoże offset 80 g. 

    e. Notes A5 – Projekt graficzny, przygotowanie do druku, druk i dostawa  notesów w liczbie 500 
sztuk egzemplarzy, format A5, jednostronne, full kolor, ilość kartek w kratkę: 50 bez okładki, papier 
offset 90 g.
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    f. Rollup Stand – Projekt graficzny, przygotowanie do druku, druk i dostawa Rollup Stand 
w liczbie 1 sztuki, format (100x210 cm), materiał PVC 500 g/m² matowe, jednostronny, rozdzielczość 
przynajmniej 150 dpi, full kolor, system Rollup Standard z aluminium, z zadrukowanym banerem, 
3-częściowym „składanym masztem“ i komfortową torbą do transportu.

    2. Nagraniu filmu reklamowego w siedzibie i otoczeniu szkoły.
    3. Montażu filmu z podziałem na 3 sekwencje - film pełen (3 minuty), film reklamowy (30 sekund), 

zwiastun filmu (15 sekund).
    4. Wdrożeniu i promocji filmu na platformie Facebook i YouTube.

Warunki wykonania usługi:
    1. W cenie Wykonawca zapewni:
    a. Materiały reklamowe - druk:

Wykonawca przygotowuje do druku i wydrukuje materiały promocyjne tj. plakaty A3, ulotki A6, 
kalendarzyki kieszonkowe, notesy kostkowe, notesy A5 oraz Rollup Stand. Wykonawca ponadto 
przekazuje Zamawiającemu plik z projektem w wersji otwartej (dopuszczalne rozszerzenia ai, pdf), 
wraz z wykazem użytych fontów oraz przekazaniem pełnych praw autorskich do projektu. 

    b. Film:
Pełen montaż, profesjonalne oświetlenie, udźwiękowienie (w tym profesjonalnego lektora), efekty 
specjalne, opracowanie graficzne, transport (przyjazd i realizacja na miejscu u Klienta), nośniki, 
digitalizację. 

    2. Produkcja filmu powinna odbyć się z użyciem profesjonalnego sprzętu, m.in. kamer 4K 
z osprzętem (statywy, zestaw obiektywów, monitor podglądowy, rekorder), slider, gimbal oraz 
innych urządzeń pozwalających na uzyskanie płynnego ruchu kamery i oświetlenia planu. Ponadto 
Wykonawca dysponuje zasobami, które umożliwią mu nagranie ujęć lotniczych - profesjonalny dron 
(jakość 4K + HDR).

    3. Wykonawca posiada wiedzę oraz umiejętności, w jaki sposób zaimplementować film 
video w formie reklamy Google Ads, Remarketingu Google Ads, oraz w Social Media i na stronie 
internetowej zsckr.nowytarg.pl.

    4. Format filmów full HD, dźwięk stereo – przekonwertowany do wersji umożliwiającej 
zamieszczenie filmów na stronach internetowych i w Internecie.

    5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji gotowy do druku projekt graficzny 
(plakat, ulotka, kalendarzyk, notesy, rollup) oraz zmontowany materiał, w terminie 10 dni roboczych 
prze upływem terminu zakończenia usługi. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia 
uwag, a Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki w terminie 7 dni od zgłoszenia ich przez 
Zamawiającego. Poprawki Zamawiający zgłasza w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do 
upoważnionej przez Wykonawcę osoby. Zaakceptowany przez Zamawiającego materiał Wykonawca 
przekaże w terminie 4 dni od akceptacji.  

    6. Wykonawca zapewni w pełni podkład muzyczny oraz dostarczy Zamawiającemu oświadczenie 
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o nabyciu praw autorskich użycia przez Wykonawcę fragmentu muzycznego do produkcji materiału 
będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.  

    7. W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych nieograniczonych 
czasowo i terytorialnie do filmu na wszystkie pola eksploatacji, w szczególności:

    • Utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w tym drukiem, na kliszach filmowych, na 
taśmie magnetycznej, cyfrowej) w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, m.in.: płyty DVD, 
pendrive itp.;

    • Wprowadzanie do komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
    • Publicznego udostępniania materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);
    • Publicznego odtwarzania;
    • Użyczenia i/lub najmu;
    • Nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej.

Na końcu filmu mają zostać zaprezentowane dane teleadresowe: Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ. Tel. 
18 266 27 71. E-mail: zsckr@nowytarg.pl, Strona internetowa: www.zsckr.nowytarg.pl, wraz z logo 
szkoły, logo sieci szkół rolniczych oraz logotyp wymagany przez program z którego zostało przyznane 
dofinansowanie na realizację zadania, przekazane przez Zamawiającego.
W przypadkach wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia 
np. materiałów lub urządzeń, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania 
równoważnych rozwiązań /np. materiałów, urządzeń/ tzn. takich, których parametry techniczne 
są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w opisie przedmiotu 
zamówienia.
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm aprobat, specyfikacji technicznych 
i systemów odnoszenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 
zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla 
przedmiotu zamówienia.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność 
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia

Kody CPV

79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
85320000-8 Usługi społeczne
92110000-5 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
92111100-3 Produkcja filmów instruktażowych oraz taśm wideo
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92111210-7 Produkcja filmów reklamowych
92111250-9 Produkcja filmów informacyjnych

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

małopolskie

Powiat

nowotarski

Gmina

Nowy Targ

Miejscowość

Nowy Targ

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena - 100%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-08-06 - data opublikowania
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-> 2021-08-11 11:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-08 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


