Wrocław: 02 marca 2016
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji

"KATARYNKA"
ul. Przyjaźni 55/16
53-030 Wrocław
NIP: 899-269-62-84 REGON: 021268551
Krajowy Rejestr Sądowy Nr: 0000357560

Zapytanie Ofertowe
02/PFRON/2016
Dotyczące zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000
euro (bez podatku VAT)

Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym
realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:
1. Zakup licencji do 10 filmów fabularnych na pole eksploatacji VOD na okres 1,5 roku. Tytuły filmowe
stanowią
Zadanie jest realizowane w ramach projektu „ADAPTER. Filmoteka bez barier. Portal filmowy dla
niewidomych i niesłyszących” finansowanego ze środków PFRON w ramach 15 konkursu o zlecenie realizacji
zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Zadanie dotyczy celu programowego nr 4 : zapewnienie osobom niepełnosprawnym
dostępu do informacji i specjalistycznych usług, nr umowy ZZO/000112/01/D.
Termin realizacji zadania:
Zadanie będzie realizowane między 01.04 kwietnia 2016 roku a 30 grudnia 2017 roku. Filmy będą
publikowane według załączonego harmonogramu.
Szczegółowy opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są:
1. Licencje na pole VOD do 10 filmów o poniższych tytułach:
„Zaklęte Rewiry” Janusz Majewski
„Życie jako śmiertelna choroba przenoszona droga płciowa” Krzysztof Zanussi
„Śmierć jak kromka chleba” Kazimierz Kutz
„Kolejność uczuć” Radosław Piwowarski
„Westerplatte” Stanisław Różewicz
„Podwójne życie Weroniki” Krzysztof Kieślowski
„Cudowne dziecko” Waldemar Dziki
„Dzięcioł” Jerzy Gruza
„Prostytutki” Eugeniusz Priwieziencew

„Gdziekolwiek jesteś Panie Prezydencie” Andrzej Trzos - Rastawiecki
Sposób realizacji zamówienia:
1. Licencje zostaną zakupione na okres 1,5 roku i opłacone w formie ryczałtu. Filmy będą
udostępniane nieodpłatnie i sprzedający nie otrzyma ze sprzedaży żadnych dodatkowych korzyści.
2. Harmonogram udostępniania filmów zostanie sporządzony jako załącznik do umowy zakupu
licencji.
Warunki udziału:
Sprzedający musi być posiadać prawo do udzielania licencji lub sublicencji na wszystkie
wymienione w zapytaniu filmy na pole eksploatacji VOD, co najmniej do 30 grudnia 2017 roku.
Kryteria oceny ofert:
Wykonawca powinien złożyć ofertę ceny jednostkowej (1 licencja) oraz ceny całościowej (10
filmów)
Cena (100%) powinna zawierać koszty materiałów i zasobów ludzkich (100 pkt).
Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
Zamówienia.
W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe
Zamawiającego, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający może odstąpić od
zawarcia umowy, w każdym czasie bez podania przyczyn lub zamknąć postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie
oferty e-mailem na adres fundacja.katarynka@gmail.com lub złożenia oferty w formie
wydrukowanej w siedzibie Fundacji KATARYNKA najpóźniej do dnia 20 marca 2016 do godz.
15.30.

