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Zapytanie Ofertowe
Dotyczące zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000
euro (bez podatku VAT)
W związku z realizacją projektu „Adapter. Filmoteka bez barier III” finansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA zwraca się z zapytaniem ofertowym
dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:
1. Zakup licencji do 29 filmów fabularnych na pole eksploatacji VOD na okres 1,5 roku.
Szczegółowy opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są licencje VOD do filmów:
1.Złe spojrzenia
2.Zaślepiona
3. Zagadka willi Róża
4. Wysocki
5. Wszystko dla Lary
6. W ramionach Boga
7. Tożsamość nieznana
8. Święta z pazurem
9. Spisek
10. Serca z kamienia
11, Robaczki z Zaginionej Doliny
12. Podziemny front
13. Piekło w raju
14. Muzyka serca
15. Łowcy duchów
16. Letni pałac
17. Exorcismus: Opętanie Emmy Evans
18. Dwoje nie do pary
19. Biała Afryka
20. 7 dni w Hawanie
21. Aresztujcie mnie
22. Cargo
23. Droga do Guantanamo
24. Exodus
25. Gorące lato

26. Gospel Hill
27. Istnienie
28. Titanic II
29. Transsiberian
Filmy zostaną opatrzone audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących i opublikowane na niekomercyjny portalu
www.adapter.pl w ramach projektu „ Adapter. Filmoteka dla niewidomych i niesłyszących.”

Sposób realizacji zamówienia:
1. Licencja zostanie zakupiona na okres 1,5 roku i opłacona w formie ryczałtu. Film będzie
udostępniany 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 marca 2019 roku.

Kryteria oceny ofert:
Wykonawca powinien złożyć ofertę cenową/ kwotę brutto za 1 film oraz za całość.
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 17 maja 2018
do godz. 15.30.

