
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Szczecinku 
zaprasza do składania ofert 

na wykonanie niżej wymienionego przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia:

a) kreacja  i  produkcja  spotu uwrażliwiającego  społeczność  lokalną  na  potrzeby  osób
bezdomnych  o  długości  30-50  sekund,  wykonanego  w  standardzie  FullHD,
w rozdzielczości  1920x1080,  z  przeznaczeniem  do  umieszczenia  na  stronach
internetowych, prezentacji przed seansami kinowymi oraz dystrybucji bezpośredniej na
płytach DVD/USB;

b) wykonanie plakatu nawiązującego do tematyki spotu informacyjnego, jakim jest zmiana
stereotypów  i  uwrażliwienie  społeczności  lokalnej  na  sytuację  osób  bezdomnych
szczególnie  w  okresie  jesienno-zimowym  oraz  zawierającego  informację  o  lokalnym
systemie wsparcia dla osób bezdomnych. Plakat powinien być wykonany w standardzie
FullHD,  w rozdzielczości  1920x1080,  z  przeznaczeniem  do  umieszczenia  na
zewnętrznych  ekranach  multimedialnych  i  w  formacie  umożliwiającym  łatwe
odtwarzanie na komputerach PC i Mac.

Celem ww. materiałów promocyjnych jest: 
 uwrażliwieniu społeczności lokalnej na sytuację osób bezdomnych szczególnie w okresie

jesienno-zimowym;
 zmianie stereotypu osoby bezdomnej;
 informowaniu o lokalnym systemie wsparcia dla osób bezdomnych.

II. Okres realizacji zamówienia

Usługę należy z zrealizować w okresie do 10 grudnia 2019 r.

III. Szczegółowy  zakres  zamówienia  zawierają  ramowe  warunki  zamówienia  stanowiące
załącznik nr 2 i 3 do zapytania ofertowego.

IV. Forma realizacji usługi – umowa.

V. Wymogi formalne: 

Wykonawca winien posiadać doświadczenie w realizacji określonego rodzaju usług oraz
dysponować  odpowiednim  zapleczem  technicznym  i  kadrowym  niezbędnym
do wykonania zamówienia. 

VI. Składanie ofert  

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty, które nie obejmują
całości przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone przez Zamawiającego z przyczyn
formalnych. 



2) Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie,  która  ma  być  opatrzona  napisem
„Materiał informacyjno-promocyjny – Nowa Szansa” oraz identyfikacją Oferenta. 

3) Oferty  należy  składać  w sekretariacie  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Szczecinku, ul. Wiejska 4, w terminie do 18 listopada 2019 r., do godziny 1500

wraz  z wypełnionym  i  podpisanym  formularzem  ofertowym  oraz  zaparafowanym
wzorem umowy. 

4) Osobą do kontaktów w powyższej sprawie jest  Pani Małgorzata Jabłońska – tel.
94 37 280 84 lub 94 37 280 00 (sekretariat), od poniedziałku do piątku w godz. od 800

do 1400.

VII. Informacje dotyczące wyboru oferenta  

1) Zaoferowana  cena  za  cały  zakres  przedmiotu  zamówienia  winna  obejmować
wszystkie koszty niezbędne do wykonania usługi.

2) Zamawiający dokona oceny kierując się ceną brutto oferty określoną przez Oferenta
na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

3) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  postępowania  bez  podania
przyczyny.

Szacunkowy zakres usługi nie przekracza kwoty 30.000 euro  w związku z powyższym
nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Załączniki:
1) formularz ofertowy,
2) ramowe warunki zamówienia - spot, 
3) ramowe warunki zamówienia - plakat,
4) projekt umowy.


