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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG/2013
z dnia 2 stycznia 2013 r.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) zwraca się z prośbą o złożenie oferty wykonania sesji
fotograficznej laureatów programu HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
1. Szczegóły zamówienia:
a) Liczba sesji wykonywanych na terenie Warszawy w laboratoriach naukowych laureatów:
3
b) Liczba sesji wykonywanych na terenie Poznania w laboratorium naukowym laureata: 1
Liczba zdjęć zamawianych: 5 zdjęć dla każdego laureata
Termin realizacji sesji: 21.01.2013 – 28.02.2013
Czas trwania sesji: ok. 1-1,5 godz.
Przygotowanie jednej laureatki z Warszawy do sesji przez profesjonalną makijażystkę: tak
Produktem finalnym każdej sesji ma być 5 najlepszych fotografii w pełnym kolorze, wybranych przez
Fundację na rzecz Nauki Polskiej z puli co najmniej 30 zdjęć dla każdej sesji, a następnie poddanych
podstawowej obróbce graficznej przez fotografa. Wybrane i poddane obróbce graficznej fotografie
zostaną dostarczone do FNP na płycie DVD (z nadrukiem), zapisane w rozdzielczości 300 dpi, formacie
A4, w plikach o rozszerzeniu jpg i gif.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zakupi wybrane i poddane obróbce graficznej zdjęcia w ramach
umowy zakładającej przeniesienie autorskich praw majątkowych na Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
Zamówienie obejmuje następujące usługi wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- usługi fotograficzne (kod CPV 79961000-8)
- usługi obróbki zdjęć (kod CPV 79962000-5)

1. Kryteria wyboru wykonawcy:
Ocenę nadesłanych ofert przeprowadzi komisja, składająca się z pracowników Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej.
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Liczba punktów dla poszczególnego kryterium obliczana jest w oparciu o iloczyn punktów
otrzymanych za pozycję w rankingu ofert stworzonych przez oceniających i wartości określanej przez
wagę danego kryterium. Osoba oceniająca tworzy ranking Oferentów, w którym pozycja 1 oznacza
najgorzej ocenioną ofertę. Liczba przyznanych punktów obliczona zostanie przez pomnożenie pozycji
w rankingu przez wagę kryterium.
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
a. Wartość estetyczna – 50%
Ocena na podstawie przesłanego portfolio, ze szczególnym uwzględnieniem portretów
b. Cena brutto – 50%
Oferent jest zobowiązany podać koszty netto i brutto.

Uwaga:
Jeśli po zsumowaniu punktów, okaże się, że kilku oferentów uzyskało taką samą liczbę punktów,
rozstrzygająca będzie punktacja za kryterium estetyczne.
2. Terminy realizacji oferty

Prosimy o przesłanie oferty do 16 stycznia 2013 r. na adres e-mail: bugajska@fnp.org.pl
Wycena ma obejmować:
1) koszt sesji w poszczególnych miastach w kwocie netto i brutto (z uwzględnieniem dojazdu do
miejsca wykonywania sesji i usług makijażystki)
2) całkowity koszt realizacji usługi w kwocie netto i brutto
3) link do strony internetowej z portfolio

Lp.

Nazwa artykułu

Ilość

1.
Sesje w Warszawie (produkt
finalny: 15 zdjęć)

3

Cena
jednostkowa
(netto) PLN
za 1 sesję

Wartość
netto PLN

Wartość
brutto PLN

3

Lp.

Nazwa artykułu

Ilość

Cena
jednostkowa
(netto) PLN
za 1 sesję

Wartość
netto PLN

Wartość
brutto PLN

2.
Sesja w Poznaniu (produkt
finalny: 5 zdjęć)

1

Dostarczenie zdjęć do siedziby
Zamawiającego

1

3.

4.
SUMA

UWAGA! Cena zamówienia brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki
związane z realizacją zamówienia, w tym: dojazd do miejsca realizacji sesji, przygotowanie laureatki
do sesji przez makijażystkę, wykonanie sesji, obróbkę graficzną zdjęć, dostawę zdjęć do siedziby
Zamawiającego, podatek VAT itp. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert
częściowych.
W przypadku udzielenia zamówienia oferent zobowiązany jest do:
1) dostarczenia 30 zdjęć w ciągu 5 dni od wykonania sesji każdego z laureatów;
2) dostarczenia 5 najlepszych fotografii poddanych obróbce graficznej w ciągu 7 dni od momentu
wybrania tych fotografii przez Zamawiającego z puli 30 zdjęć.

