
 

 

         Kraków, 2. 09.2011r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego na produkcję płyty DVD z Ogólnopolskiego 

Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty VII Edycja 2011r.  

I. Składający zapytanie /Beneficjent 

Fundacja Anny Dymnej  

„Mimo Wszystko” 

ul. Myczkowskiego 4 

30-198 Kraków 

NIP: 677-22-17-576 

II. Tytuł realizowanego projektu 

Projekt „Festiwal Zaczarowanej Piosenki” współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 3.Turystyka 

i przemysł kulturowy, Działanie 3.3 Instytucje kultury, Schemat B. Organizacja imprez Kulturalnych o 

znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

2007 – 2013. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyprodukowanie 2000 szt. dwóch płyt DVD-5 

(mastering i tłoczenie), których zawartością będą koncerty finałowe 7. edycji 

Ogólnopolskiego Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty oraz materiały 

dodatkowe (w sumie po ok. 110 min. na każdej płycie). 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) szczegóły  techniczne : 

2x DVD5 - authoring i tłoczenie (dostarczamy materiały na taśmach beta) 

opakowanie: digipack trzyskrzydłowy: dwa tray'e przezroczyste na płyty + miejsce na książeczkę 16 

str. (wsuwaną) + nadruk na obu płytac, 

 

b) zawartość płyt: 

dvd1: dwa koncerty finałowe (menu z podziałem na rozdziały) + plansze animowane: tvp i mimo 

wszystko (ok. 110 min) 

 

 

 



 

 

 

dvd2: materiały dodatkowe, ok. 110 min + menu z podziałem na rozdziały i plansze animowane. 

 

3.Materiały niezbędne do wyprodukowania płyty Fundacja zobowiązuje się dostarczyć w terminie do 

20 września 2011r.  

IV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Beneficjent zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie ceny jednostkowej brutto 

wyprodukowanej płyty wraz z opakowaniem razy  ilość  sztuk płyt DVD. 

2. Ustaloną wartość oferty (cena jednostkowa razy ilość sztuk płyt DVD) należy wyliczyć w 

wysokości netto (bez podatku VAT) oraz brutto ( z podatkiem VAT). Kwota  netto i brutto 

winna znaleźć się na formularzu ofertowym jako maksymalna wartość zamówienia.  

 

V. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia  - 31 październik 2011r.   -  dostarczenie płyt DVD do siedziby 

Fundacji w Krakowie 

VI. Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia 

Nie występują 

 

VII. Kryteria którymi Beneficjent będzie się kierować przy wyborze oferty: 

1. Cena ofertowa 100% 

 

VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

1.Oferta powinna być złożona: 

- bezpośrednio do siedziby biura Fundacji w Krakowie :  

Fundacja Anny Dymnej  

„Mimo Wszystko” 

ul. Myczkowskiego 4 

30-198 Kraków 

- za pośrednictwem poczty z dopiskiem:  na adres biura Fundacji w Krakowie, 

- pocztą elektroniczną na adres: elizaromaniak@mimowszystko.org  

DO DNIA 9 września  2011r.  DO GODZ. 16.00 

 



 

 

2.Dodatkowe informacje : drogą maliową:  majajaworska@mimowszystko.org 

3.Termin związania ofertą 2 dni robocze od daty upływu składania oferty. 

Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który 

zaoferuje najniższą cenę.  

 

Negocjacje ceny nie będą prowadzone. 

Uprzejmie informujemy, że: 

- zapytanie ofertowe jest udzielane zgodnie z art. 70
1
-70

5
 Kodeksu Cywilnego.  

- nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty, 
 
 

Zapytanie ofertowe kierujemy do kilku firm i zdajemy sobie sprawę, że powyższy zapytanie może 

nie wyczerpać wszystkich nasuwających się wątpliwości, dlatego, przed przesłaniem do nas oferty, 

zapraszamy do kierowania pytań. 
Jeżeli zdecydują się Państwo nie odpowiadać na powyższe zapytanie, bardzo prosimy o taką 

informację i zapewniamy, że nie będzie to miało wpływu na kierowanie do Państwa zapytań 

ofertowych w przyszłości. 
 

 

Z poważaniem  


