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Wola Rębkowska, dn. 30.09.2016r

Zapytanie ofertowe na opracowanie i wykonanie spotów promocyjno –
informacyjnych dla twarogu garwolińskiego tłustego i półtłustego w pergaminie
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin, zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty na opracowanie i wykonanie spotów promocyjno – informacyjnych dla twarogu
garwolińskiego tłustego i półtłustego w pergaminie, wytwarzanego ramach systemu jakości
żywności „Jakość Tradycja”, zgodnie z następującymi założeniami:
1. Powyższe zadanie będzie realizowane w ramach działania 3 „Systemy jakości
produktów rolnych i środków spożywczych” poddziałanie „Wsparcie działań
informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku
wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020”.
2. Za opracowanie i wykonanie spotów promocyjno – informacyjnych Zamawiający
rozumie:
a) Opracowanie i wykonanie spotu filmowego promocyjno – informacyjnego o
długości 30 sekund;
b) Opracowanie i wykonanie spotu radiowego promocyjno – informacyjnego o
długości 30 sekund.
3. Planowany czas emisji spotów:
a) Spot telewizyjny
Etap II – 21.08.2017 – 31.01.2018r – emisja 01-30.11.2017r
Etap IV – 01.09.2018 – 31.12.2018 – emisja 01.11.2018r – 10.12.2018r
b) Spot radiowy
Etap III – 15.03.2018 – 31.08.2018 – emisja 01-31.07.2018r
4. Termin realizacji spotów:
a) Spot telewizyjny – do 15.10.2017r
b) Spot radiowy – do 15.06.2018r

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin
08-410 Wola Rębkowska ul. Ogrodowa 17
NIP 826-000-34-42 REGON 000440650
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS 0000052678
Konto bankowe: BGŻ S.A O/Siedlce 93 2030 0045 1110 0000 0046 2770
B.S. Garwolin
72 9210 0008 0000 1762 2000 0010
tel. (025) 682 22 61

fax. (025) 682 22 63

www.osmgarwolin.pl

e-mail osm@osmgarwolin.pl

5. Licencja wykorzystywania spotu, kompozycji, wykonania muzyki oraz lektora bez
ograniczeń.
6. Obszar obowiązywania licencji: Rzeczpospolita Polska, z zachowaniem trans
granicznego charaktery Internetu i stacji satelitarnych.
7. Pola eksploatacji spotów promocyjno – informacyjnych: telewizja naziemna,
satelitarna i kablowa, radio ogólnopolskie, Internet, publiczne prezentowanie na
targach i konferencjach.
8. Zakres prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym: wszystkie czynności
związane z przygotowaniem scenariusza, projektu oraz fizyczne produkcji spotów
promocyjno – informacyjnych (zdjęcia, montaż, udźwiękowienie itd.), skutkujące
powstaniem materiału promocyjno – informacyjnego w jakości i standardzie
umożliwiającym wykorzystanie materiału na wyszczególnionych w pkt. 6 niniejszego
zapytania ofertowego polach eksploatacji.
9. Spoty promocyjno – informacyjne powinny:
a) Spot telewizyjny – powinien być przygotowany przy zastosowaniu
profesjonalnego sprzętu filmowego w cyfrowej technice o rozdzielczości zapisu
nie mniejszej niż 4/5K. Finalny materiał musi spełniać wymogi naziemnych i
satelitarnych stacji telewizyjnych działających na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej.
b) Spot radiowy – nagranie lektorskie powinno odbyć się w profesjonalnych
warunkach, realizowanie przez zawodowego lektora, a finalny plik spełniał
wymagania techniczne przyjęte przez stacje radiowe.
10. Elementy obligatoryjne jakie muszą się znaleźć w treści spotów promocyjno –
informacyjnych:
Wizerunek produktów: twaróg garwoliński tłusty pergamin oraz twaróg
garwoliński półtłusty pergamin;
Znak „Jakość Tradycja” oraz informacja słowna bądź słowno-graficzna o zaletach
płynących z faktu spożywania produktów wytwarzanych w ramach w/w systemu
jakości żywności;
Hasło promocyjne uwzględniające strategię pozycjonowania twarogu
garwolińskiego tłustego i półtłustego w pergaminie;
Informacja na temat współfinansowania projektu ze środków unijnych o długości
nie krótszej niż 3 sekundy.
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11. Grupa docelowa do której ma być kierowany przekaz promocyjno – informacyjny
określona została w załączniku nr 1.
12. Oferta musi być ważna do 31.03.2017r.
13. Zleceniodawca zastrzega, iż płatność za realizację zlecenia nastąpi nie wcześniej niż
po dostarczeniu wyprodukowanych spotów promocyjno – informacyjnych do siedziby
Zamawiającego, w odpowiednim dla nich czasie.
14. Zleceniodawca nie dopuszcza do składania ofert cząstkowych, wymagane jest złożenie
ofert na całość zamówienia.
15. Zleceniodawca nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w konkursie ofert.
W szczególności Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty.
16. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść złożonej oferty oraz oświadcza, że
posiada wszelkie prawa do jej wykorzystania i udostępniania, w tym autorskie prawa
majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach
pokrewnych [Dz. U. z 2006r Nr 90, poz. 631 z późn. zm.]
17. Oferent składając ofertę oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę
zawodową oraz doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego
zapytania ofertowego. Dodatkowym atutem będzie udokumentowanie, iż Oferent w
przeciągu ostatnich dwóch lat realizował prace o podobnym charakterze.
18. Oferta powinna zawierać co najmniej:
a) Całościową kwotę netto wykonania zamówienia wraz z podziałem na
poszczególne spoty;
b) Specyfikację techniczną finalnego materiału oraz narzędzi i nośników użytych do
ich produkcji;
c) Uszczegółowioną koncepcję kreacyjną spotów promocyjno – informacyjnych
d) Termin ważności oferty;
e) Termin płatności;
f) Czas realizacji zamówienia;
g) Nazwę i adres oferenta;
Złożona oferta powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie
koszty i składnik związane z wykonaniem zamówienia. Cena realizacji niniejszego
zlecenia będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.
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19. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) Ogólna ocena atrakcyjności przedstawionego scenariusza – 50%
b) Zgodność przekazu informacyjnego z celami systemu jakości żywności „Jakość
Tradycja” oraz strategią pozycjonowania – 20%
c) Cena – 30%
przy użyciu wskazanego poniżej wzoru:
ilość punktów przyznanych za kryterium nr 1 (od 0 do 10) x 0,50
ilość punktów przyznanych za kryterium nr 2 (od 0 do 10) x 0,20
ilość punktów przyznanych za kryterium nr 3 (od 0 do 10) x 0,30
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najwyższą sumą punktów.
20. Ofertę należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach
oryginału, przygotowanych w taki sposób, aby tworzyły spójną, fizycznie połączoną
ze sobą całość (tzn. dokumenty składające się na ofertę powinny być zszyte,
bindowane lub w inny sposób ze sobą połączone).
21. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być
podpisana przez osobę upoważnioną, opatrzona pieczątką firmową oraz zawierać datę
sporządzenia. Oferta może być złożona osobiście, przesłana pocztą lub za
pośrednictwem kuriera.
22. Ofertę należy złożyć do dnia 7 października 2016r do godziny 12:00 w siedzibie
Zamawiającego, tj.:
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin
Ul. Ogrodowa 17
08-410 Wola Rębkowska
23. Umowa z wybranym oferentem zostanie podpisana po ustaleniu i ogłoszeniu przez
Agencję Rynku Rolnego listy podmiotów, którym zostało przyznane dofinansowanie,
tj. nie wcześniej niż 10.02.2017r.
24. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia i
unieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania praz Agencję Rynku
Rolnego środków z PROW na lata 2014-2020.
25. Osoba przewidziana do kontaktów z Oferentami:
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