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      Sułkowice, dnia 24 czerwca 2013 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert 
 

Burmistrz Gminy Sułkowice z siedzibą w Sułkowicach, Rynek 1 zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację 

operacji:  

"Promocja Gminy Sułkowice  poprzez wykonanie profesjonalnej prezentacji multimedialnej 

i materiałów promocyjnych -   kluczem do odkrycia jej walorów turystyczno – rekreacyjnych”  

współfinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania  413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów 

 

Opis przedmiotu zamówienia : 

I. Zamawiający:  Gmina Sułkowice 

        Rynek 1, 32-440 Sułkowice 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca:  

1. przygotowanie, opracowanie oraz wykonanie prezentacji filmowej dotyczącej Gminy Sułkowice, oraz jej 

umieszczenie na własnym portalu wykonawcy i bezpłatny hosting przez 24 miesiące; 

2. przygotowanie, opracowanie i wydrukowanie 3000 szt. ulotek promocyjno – informacyjnych,  

3. opracowanie i wytłoczenie 1000 szt. płyt DVD zawierających prezentację gminy w trzech wersjach 

językowych, umieszczonych w dwułamowych albumach płytowych, z nadrukiem. 

 

Całość zamówienia dotyczy projektu pn.::  

"Promocja Gminy Sułkowice  poprzez wykonanie profesjonalnej prezentacji multimedialnej i materiałów 

promocyjnych -   kluczem do odkrycia jej walorów turystyczno – rekreacyjnych”  

 – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju dla małych projektów tj. w ramach operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczynia się do osiągnięcia celów tej osi. (PROW 2007-2013) 

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Prezentacja podstawowa obejmuje przygotowanie i przekazanie Gminie materiału filmowego HD na 

nośniku zewnętrznym oraz umieszczenie  wykonanego materiału we własnym portalu 

Wykonawcy, publikującym prezentację filmową gminy w odcinkach tematycznych prezentujących 

podstawowe obszary aktywności gminy: 
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Materiał powinien być nakręcony w technologii HD na terenie gminy w kilku terminach i sezonach (ok. 10 

dni zdjęciowych w różnych terminach). Terminy będą uzależnione m. innymi od terminów organizowanych 

imprez okolicznościowych w gminie – pierwszy z nich 6-7.07.2013 r. – Dni Gminy Sułkowice. Ustala się, 

że ok. 25% zdjęć w prezentacji będzie wykonane z lotu ptaka.  

W skład prezentacji wejdą, zintegrowane pod wspólnym menu cztery odcinki tematyczne - o łącznej 

długości ok. 20 minut  wraz z wersjami skróconymi ok. 150 sekund każda. Odcinki tematyczne będą 

obejmować: 

1.  Informacyjne ogólne (położenie, historia, siedziba gminy, jednostki pomocnicze i jednostki 

organizacyjne) 

2.  Atrakcje turystyczne i aktywny wypoczynek (w tym: trasy turystyczne, zalew rekreacyjny i planowany 

wyciąg narciarski) 

3.  Sferę kultury i tradycja lokalnych (grupy i zespoły, imprezy kulturalne, jarmark, dni gminy ) 

4.  Sferę gospodarczą (tradycje rzemieślnicze oraz nowe działalności, ze szczególnym uwzględnieniem 

usług okołoturystycznych a także przedsięwzięcia inwestycyjne gminy  w zakresie kultury, rekreacji oraz  

ochrony środowiska) 

Nakręcone filmy muszą zostać przygotowane w sposób profesjonalny, przy wykorzystaniu profesjonalnego 

sprzętu filmowego, umożliwiający wykorzystanie ich również w przekazach telewizyjnych. 

Całość, profesjonalnie zmontowana, opatrzona podkładem muzycznym i komentarzem w trzech językach 

(pl, en, de), przekazana będzie na nośniku informatycznym w formie możliwej do umieszczenia na portalu 

internetowym gminy Sułkowice, portalu "youtube" oraz przez 24 miesiące utrzymywana na portalu 

wykonawcy, bez dodatkowych opłat hostingowych.  

2. Przygotowanie, opracowanie i wydanie ulotek promocyjno – informacyjnych dotyczących gminy (trzy 

rodzaje tematyczne) – 3.000 szt.  

Ulotki promocyjne w trzech grupach tematycznych:  

- Gmina zaprasza (Promocja ogólna) 

- Wokół rezerwatu „Las Gościbia” (Promocja walorów przyrodniczych) 

- Rekreacja latem i zimą (Promocja aktywnego wypoczynku) 

Prócz zwięzłej informacji tematycznej oraz zdjęć, ulotka będzie zawierać wyeksponowany adres miejsca  

publikacji prezentacji filmowej i zachętę do jej obejrzenia. Jest to podstawowe zadanie tej części kampanii 

promocyjnej.  

W ramach zamówienia zostanie wykonanych 3 pakiety po 1.000 ulotek formatu A4, potrójnie złożonych do 

formatu DL, wydrukowanych w kolorze na papierze 200 g, kredowym - uszlachetnionym folią matową. 

 

3. Opracowanie i wykonanie albumów płytowych z prezentacją gminy 

W ramach zamówienia zostanie opracowane i powielone 1000 sztuk albumów płytowych zawierających 

nagraną na wysokiej jakości płycie DVD prezentację filmową wraz z galerią zdjęć z gminy oraz 

interaktywnym menu. Prezentacja oraz menu zostanie wykonana w trzech językach (pl. en. de). 
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Opakowaniem będzie unipak dwułamowy 3-skrzydełkowy z nadrukiem graficznych zawierającym elementy 

promocyjne Gminy Sułkowice  

Całość prezentacji łącznie ok. 20 minut zostanie wzbogacona galerią zdjęć a interaktywne menu umożliwi 

wybór galerii lub określonej części prezentacji (pełnej lub skróconej). Zachowana będzie spójność pomiędzy 

poszczególnymi częściami filmu, brak reklam komercyjnych, film ilustrowany licencjonowaną muzyką 

w tle oraz podkładem z głosem profesjonalnego lektora (w języku: angielskim, niemieckim, polskim).  

Gmina zyskuje prawa autorskie wykonanych prezentacji i projektów, w tym do: 

a) Dowolnego publikowania wideo prezentacji dostarczonej na nośniku zewnętrznym ( w jakości HD), 

bez prawa ingerencji w jego zawartość, przy czym Gmina może prezentować skróty prezentacji na 

użytek jej reklamy 

b) Dowolnego wykorzystania linku do prezentacji Gminy w portalu Wykonawcy we własnym 

działaniach marketingowych gminy. 

c) Nieodpłatnego zgłaszania Firmie administrującej danych opisowych obiektów w j. polskim lub zdjęć 

do galerii raz na miesiąc.   

IV. Termin wykonania zamówienia. 

12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zakłada się możliwość skrócenia terminu wykonania 

i rozliczenia zadania, do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, jeżeli warunki pogodowe w okresie 

realizacji zdjęć oraz zgromadzony przez Wykonawcę materiał filmowy umożliwi opracowanie pełnej 

prezentacji. 

V. Miejsce oraz termin składania ofert: 

Oferty należy nadsyłać faksem na numer (12) 272-14-22  i dodatkowo drogą elektroniczną nie później 

niż do godziny 15.00  - 20.06.2013r. na adres: 

 

Gmina Sułkowice 

Rynek 1, 32-440 Sułkowice 

e-mail sulkowice@sulkowice.pl 

 

VI. Ocena ofert 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w dwóch etapach: 

1. Spełnienia kryterium formalnego. Warunkiem niezbędnym dopuszczenia oferty jest poprawna 

weryfikacja doświadczenia oferenta – wykonania min. 1 prezentacji multimedialnej o podobnej 

tematyce, dostępnej na stronie internetowej pod wskazanym przez oferenta adresem. 
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2. Dokonanie oceny punktowej. 

KRYTERIUM 
Maksymalna ilość punktów 

przy ocenie. 

CENA (brutto za całość) 80 

CENA dodruku 20 

 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu 

z firmą/osobą, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę celem jej doprecyzowania.  

  

VIII. Dodatkowe informacje 

Dodatkowych informacji udziela pracownik Adam Gumularz pod numerem telefonu 605-610-639 oraz 

adresem email: adam.gumularz@sulkowice.pl 

 

 

Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i przekazać ją:   

 

a) faksem    na numer  (12) 272-14-22 

lub 

b) elektronicznie   na adres:  sulkowice@sulkowice.pl  

 

 

do dnia 27 czerwca 2013 r., do godz. 19:00 

 

 

         


