Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ
Tel. 18 533 01 63 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl
Email: basen@mcsir.nowytarg.plk
Nowy Targ, dnia 18.02.2015 r.
Nasz znak: MCSiR.4223.25.2015
Zapytanie ofertowe na obsługę medialną Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu.
I.
WPROWADZENIE
Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na obsługę
medialną na rzecz Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu z siedzibą przy Placu Evry 4.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
30.000 EURO (art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.))
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIA JĄCEGO
1. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4,
34 – 400 Nowy Targ, woj. małopolskie
NIP: 735-001-40-12
2. Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Bartosz Ścisłowicz – Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zamieszczaniu od 20-to do 30-to sekundowych
audiowizualnych spotów reklamowych dotyczących działalności i obiektów sportowo – rekreacyjnych
MCSiR w portalu informacyjnym Wykonawcy, w taki sposób aby spoty te uruchamiały się
każdorazowo przed odtwarzaną wiadomością filmową w dziale „Wiadomości”, które są zamieszczane
codziennie od poniedziałku do piątku oraz dodatkowo co najmniej na trzech lokalnych portalach
internetowych związanych z terenem Podhala,
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na rejestracji audiowizualnej w jakości HD (720p)
w formacie zapisu H.264 oraz Web oraz WebM wskazanych przez Zamawiającego wydarzeń
związanych z Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu oraz przekazanie bieżących
i obrobionych materiałów w formie gotowego „newsa” wsparty profesjonalnym podkładem lektorskim
oraz planszami tekstowymi na nośnikach elektronicznego zapisu.
3. Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot zamówienia z rzetelnością i gwarantował
wysoką jakość usługi opisanej w przedmiocie zamówienia.
4. Z wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt zamieszczony jest w załączniku nr 2.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia od 1 marca 2015 roku do 31 sierpnia 2015 z możliwością przedłużenia
do 31 grudnia 2015 roku na podstawie wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 2.
V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
1. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mcsir@mcsir.nowytarg.pl lub składać w
zamkniętej kopercie opisanej „Obsługa medialna na rzecz Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji

w Nowym Targu do 26.02.2015r., do godz. 14 00 w sekretariacie Pływalni Miejskiej w Nowym Targu (I
piętro) w siedzibie Zamawiającego:
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4,
34 – 400 Nowy Targ, woj. małopolskie

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Oferta winna zawierać wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
6. Cena musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch
miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

.................................... dnia ........................

……………………………………….
podpis i pieczęć

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy
..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
( pełna nazwa, adres firmy oraz imię i nazwisko właściciela)
Strona internetowa: …………………………………….……………
Nr telefonu: ………………………………………………………….
E-mail: ……….………………………………………………………
Numer REGON: ...…………………………………….……………..
Numer NIP: …..………………………………….…………………..
Nawiązując do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym na obsługę medialną na rzecz Miejskiego
Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
1. SKŁADAM (Y ) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz
wzorem umowy stanowiącą załącznik nr 2.
2. OŚWIADCZAMY(Y), że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami udziału w postępowaniu i uznajemy się
za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY(Y) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: …..................................................+ podatek
VAT.
4. ZOBOWIĄZUJE(MY) SIĘ do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami i w terminie podanym w zapytaniu
ofertowym.
5. GWARANTUJE(MY) okres stałości cen na czas obowiązywania umowy tj. do 31.08.2015r z możliwością
przedłużenia do 31.12.2015.
6. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia jest :

.............................................................., tel. .............................., e-mail: ..............................

.................................... dnia ........................

……………………………………….
podpis i pieczęć

Załącznik nr 2
UMOWA
nr MCSiR .4223.25.4. 2015, zwana dalej Umową,
zawarta w dniu _____ 2015 roku w Nowym Targu pomiędzy:
Gminą Miasto Nowy Targ – Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400
Nowy Targ, ul. Plac Evry 4, NIP 735-001-40-12, zwaną dalej MCSiR, reprezentowanym. przez Bartosza
Ścisłowicza – Dyrektora MCSiR,
a
______________________________________,
NIP
_________________________,
wpisaną
do ________________________________________________, zwanym(ą) dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez
_____________________________________,
o następującej treści:
Umowa jest konsekwencją wyboru przez MCSiR oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu ofertowym na
obsługę medialną na rzecz Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, prowadzonym pod
znakiem MCSiR.4223.25.2015.
§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych Umową do stałego świadczenia na zlecenie
i rzecz MCSiR czynności określonych w ust. 2, zwanych dalej Usługami, a zobowiązaniu temu
odpowiada obowiązek MCSiR do regulowania na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia miesięcznego
na zasadach i w wysokości określonej Umową. Poza obowiązkami wskazanymi w zdaniu poprzednim
Strony obciążają inne zobowiązania określone Umową.
2. W ramach świadczenia Usług Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zamieszczania od 20-to do 30-to sekundowych audiowizualnych spotów reklamowych dot. MCSiR,
w tym dot. jego działalności i obiektów sportowo - rekreacyjnych, dostarczanych Wykonawcy przez
MCSiR, w portalu informacyjnym Wykonawcy, tj. www.___________________ w taki sposób aby spoty te
uruchamiały się każdorazowo przed odtwarzaną wiadomością filmową w dziale „Wiadomości
_________________” zamieszczane na ww. stronie internetowej codziennie od poniedziałku do piątku
oraz
dodatkowo
co
najmniej
na
trzech
lokalnych
portalach
internetowych,
tj. www.__________________, www.__________________, www.____________________ związanych z terenem
Podhala,
2) dokonywania nagrań filmów dźwiękowych (rejestracji audiowizualnych) w postaci relacji
dokumentujących wydarzenia wskazane przez MCSiR, opracowywanie (obrabianie) tych nagrań,
a następnie ich przekazywanie MCSiR na nośnikach elektronicznego zapisu, po uprzedniej
akceptacji tych nagrań przez MCSiR.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z prawem i należytą starannością,
na warunkach określonych Umową, przy uwzględnieniu zaleceń i wskazówek MCSiR, zgodnie
z zasadami sztuki dziennikarskiej, informatycznej i filmowej.
2. Wykonawca przy wykonywaniu Umowy zobowiązuje się do przestrzegania prawa, w tym ustawy
o ochronie danych osobowych.
3. Realizacja Usług następować będzie w miarę zapotrzebowania MCSiR, na jego każdorazowe zlecenie
złożone Wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych w zleceniu. Strony ustalają, iż każde
zlecenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, MCSiR będzie składał Wykonawcy drogą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ____________________, a w wyjątkowych
sytuacjach – w przypadku czynności wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 2) Umowy - ustnie, w tym
za pośrednictwem telefonu. Za datę otrzymania przez Sprzedawcę zlecenia drogą elektroniczną
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rozumie się dzień, w którym zlecenie zostało wysłane przez MCSiR drogą elektroniczną na adres
poczty elektronicznej Wykonawcy jw. MCSiR może żądać od Wykonawcy potwierdzenia otrzymania
zlecenia złożonego w sposób wskazany w niniejszym ustępie, w sposób i terminie wskazanych przez
MCSiR.
Wykonawca będzie realizował zlecenia MCSiR w terminach określonych przez MCSiR, przy czym Strony
ustalają, iż termin przystąpienia do realizacji Usług objętych zleceniem nie może być krótszy niż 24
godziny od daty złożenia zlecenia.
Realizując Usługi Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wskazówek i poleceń MCSiR.
MCSiR zlecając realizację czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) Umowy, zobowiązany jest
przekazać jednocześnie Wykonawcy spot reklamowy za pomocą poczty elektronicznej.
MCSiR zlecając Wykonawcy dokonanie nagrań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) Umowy,
zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy dostęp do wydarzenia objętego zleceniem rejestracji
audiowizualnej. Strony ustalają, iż po dokonaniu obróbki nagranego przez Wykonawcę filmu,
Wykonawca przedstawi MCSiR obrobiony zapis nagrania do akceptacji przekazując za pomocą poczty
elektronicznej adres (link), pod którym znajduje się opracowane nagranie możliwe do odtworzenia.
Opracowany materiał filmowy winien spełniać parametry o charakterystyce: 720p. W przypadku
akceptacji nagrania MCSiR, Wykonawca przekaże MCSiR za pokwitowaniem nagranie na nośniku
elektronicznego zapisu, w terminie i sposób wskazany przez MCSiR. W przypadku braku akceptacji,
Wykonawca, w terminie wskazanym przez MCSiR, zobowiązuje się dostosować zapis nagrania
do wymogów określonych przez MCSiR i przekazać go MCSiR w sposób jw.
Osobą reprezentującą MCSiR w sprawach związanych z realizacją Usług jest Bartosz Ścisłowicz –
dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu. Osobą reprezentującą Wykonawcę
w zakresie, jak w zadaniu poprzednim, jest _______________________________ .
Wykonawca jako adres swojej poczty elektronicznej wskazuje adres: _____________________ .
Wykonawca ponosi wobec MCSiR jak i osób trzecich pełną odpowiedzialność za szkodę wynikłą
w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę.
MCSiR jako adres swojej poczty elektronicznej wskazuje adres: mcsir@mcsir.nowytarg.pl.
§ 3.
Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia, możliwości, środki oraz niezbędną wiedzę
się do świadczenia Usług.
Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami
dotyczącymi realizacji Umowy, i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń.
§ 4.
Opracowane materiały filmowe, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) Umowy, stanowią własność MCSiR
z chwilą ich przekazania MCSiR. Wraz z przekazaniem MCSiR tych materiałów Wykonawca bez
składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na MCSiR wszelkie autorskie prawa majątkowe
związane z przekazanym materiałem filmowym objęte następującymi polami eksploatacji:
odtwarzanie, utrwalenie, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu
w szczególności w celu ich odtwarzania i udostępniania, zamieszczanie na stronach internetowych,
a także wprowadzenie do pamięci komputera. Wykonawca zezwala MCSiR na dokonywanie bez
konieczności uzyskania jego dalszej zgody wszelkich zmian i przeróbek wspomnianych materiałów
filmowych, pod warunkiem, że zmiany te dokonywane będą na zlecenie MCSiR. Powyższe
przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw osób
trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany we wspomnianych materiałach filmowych
dokonywane przez Wykonawcę. Wynagrodzenie określone w § 5 Umowy obejmuje wynagrodzenie
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za korzystanie z praw autorskich na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
Przekazywane MCSiR materiały filmowe winny być zapisane na nośnikach elektronicznego zapisu
w sposób umożliwiający MCSiR realizację uprawnień wskazanych w ust. 1.
§ 5.
Wykonawca z tytułu realizacji Umowy otrzymać będzie od MCSiR wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości ___________ złotych (słownie złotych: ________________________) miesięcznie. Kwota
ta zawiera należny podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, następować będzie każdorazowo na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawcę niezwłocznie po zakończeniu danego miesiąca obowiązywania
Umowy, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
Przyjęcie przez MCSiR faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin zapłaty odmiennie niż
w ust. 2, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego jak w ust. bezpośrednio wyżej.
MCSiR dokonywać będzie zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
na wystawionej przez niego fakturze.
Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego MCSiR nastąpi
w ostatnim dniu płatności.
§ 6.
W przypadku wadliwej realizacji danej czynności wchodzącej w skład świadczonych Usług, MCSiR
wezwie Wykonawcę do zaprzestania wadliwej jej realizacji.
W sytuacji stwierdzenia przez MCSiR wady wykonanej czynności w ramach świadczonych Usług,
Wykonawca usunie wskazaną przez MCSiR wadę w terminie wskazanym przez MCSiR. MCSiR może
wstrzymać się z zapłatą na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za miesiąc, w którym stwierdzona
została wada, do czasu jej usunięcia.
§ 7.
Umowa została zawarta na czas określony tj. od daty jej zawarcia do dnia 31 sierpnia 2015 roku
z możliwością przedłużenia do 31 grudnia 2015.
Każda ze Stron może rozwiązań Umowę za 14 dniowym okresem wypowiedzenia.
W przypadku naruszania przez jedną ze Stron postanowień Umowy, w tym nienależytego
wywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy, druga Strona może wypowiedzieć Umowę za
skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Strona wypowiadająca Umowę jest zwolniony od
zwrotów kosztów, które zostały poniesione przez drugą Stronę w związku z realizacją Umowy.
§ 8.
MCSiR przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w wysokości 50,- złotych
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w realizacji danego zlecenia.
MCSiR przysługuje prawo potrącania należnych od Sprzedawcy kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
MCSiR może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
§ 9.
Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią swojej
wierzytelności wobec drugie Strony z tytułu Umowy.
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji udzielonych sobie wzajemnie jak
i pozyskanych w związku z realizacją Umowy.
§ 10.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku
nie dojścia do porozumienia, spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd
ze względu na siedzibę MCSiR.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe z daty 18.02.2015 roku na obsługę medialną na rzecz Miejskiego Centrum
Sportu i Rekreacji w Nowym Targu , objęte postępowaniem prowadzonym przez MCSiR pod
znakiem MCSiR.4223.25.015.
2. Oferta Wykonawcy.
MCSiR:

Wykonawca:

