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Toruń, dnia 29.09,2017

r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2Ot7
Fundacja Biuro KulturY, ul. Św. Ducha 2a/2,87
- 100Toruń, NlP:956 217 29 !7 zapraszado składania
ofert cenowych na usługę polegającą na przygotowaniu polskiej i angielskiej
wersji napisów

oraz ich

z

wYkorzYstaniem sprzętu i oprogramowania Wykonawcy podczas
].5.
MiędzYnarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest, który odbędzie się
w Toruniu, w terminie 2]._
29,10,2017 r,, W ramach Projektu pn,: ,15. Międzynarodowy Festiwal
Filmowy Tofifest,,,
dofinansowane8o ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach

wYŚwietleniu

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko

l.

-

pomorskiego na lata 2oI4 _ 2O2O.

opis przedmiotu zamówienia,

1, Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie polskiej

i

angielskiej wersji napisów oraz ich

wYŚwietlenie Podczas 1-5. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
Tofifest, który odbędzie się w
Toruniu, w terminie: od 21 do 29 października 2OI7 r., w następujących
obiektach:
- Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Al. Solidarności
]--3, 87-1OOToruń (1 sala projekcyjna)

- centrum Sztuki Współczesnej ,,Znaki Czasl", ul. Wały gen.
Sikorskiego
projekcyjna)

1_3,

87-1O0 Toruń

(1_

sala

- Cinema City, ul. Czerwona Droga 1-6, 87-100 Toruń (2
sale projekcyjne)

2. Zakres przedmiotu za mówienia obejm uje:

- wYŚwiet|enie naPisów do filmów prezentowanych na festiwalu
w wersji językowej: polskiej lub/
angielskiej, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego;

i

- zaPewnienie Przez WYkonawcę wYkwalifikowanej
ekipy oraz sprzętu wraz zoprogramowaniem do

wYŚwietlenia naPisów we wszYstkich obiektach, wymienionych
w opisie przedmiotu zamówienia,
według harmonogramu projekcjifilmowych, dostarczonego przez
zamawiającego;

3,

lloŚĆ filmów PrezentowanYch Podczas 15. Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego Tofifest

wYnosiĆ będzie ok. 130 ( w tym filmy pełnometrażowe około
100, filmy krótkometrazowe _ około
30), z czego 35%filmow wymagać będzie przygotowania iwyświetlenia
napisów.

4, zamawiający szacuje ilośćnapisów do przygotowania

i

wyświetlenia na około 2800 minut.

Szacowana wielkoŚĆ zamówienia ma charakter orientacyjny. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do
zlecenia większej lub mniejszej iloŚci napisów do przygotowania
i wyświetlenia - rozliczenie odbywać
się będzie na Podstawie rzeczYwistej ilościprzygotowanych i wyświetlonych przez
Wykonawcę

naPisów,
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Zamawiający moze udzielić zamówienia uzupełniającego Wykonawcy

w

wysokości

nieprzekraczającej 30% wartościzamówienia dotyczącego tego samego rodzaju usługi.
ll. warunki uczestnictwa w zamówieniu

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy wykażą doświadczenie w wykonaniu trzech
usług, stanowiących przedmiot zapytania, tj. przygotowanie polskiej i angielskiej wersji napisów oraz

ich wyświetlenie na międzynarodowych festiwalach filmowych (Wykaz wykonanych usług stanowi
załącznik numer 2),
2. Niespełnienie powyzszego warunku skutkuje odrzuceniem oferty.
3. Wykonawca przedstawi warunki płatności.

lll. kryteria ocenv ofert,

1,.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

1), Cena brutto - 1OO%

Ponadto oferta powinna zostać przedstawiona zgodnie z zalqcznikiem nr 7: Formularz ofertowy oraz
powinien być do niej dołączony załqcznik nr 2: Wykaz wykonanych usług.
lV, Forma, Termin i Mieisce złożenia ofertv.
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy:

contact@tofifest.pl lub drogą pocztową na adres Fundacji Biuro Kultury (ul. św.Ducha 2a/2,87 -1,0o
Toruń) nie później niż do dnia 1O.t0.2Ot7 r. do godz, 12:00.
2, Ocena

ofert zostanie dokonana do dnia 12.10.2017

r. do godz. 1_5:00.

3. Oferty złożonepo terminie nie będą rozpatrywane,
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
5. Zamawiający może przedłużyćtermin przesyłania ofert. O przedłużeniuterminu składania ofert

Zamawiający zamieści informację na swojej stronie internetowej.
6. Wykonawca może przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
7, W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądaćod Wykonawców wyjaśnieńdotyczących

treścizłożonych ofert.
8. Zamawiający złoŻy zamówienie u Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Marta Pisarska (tel. 56 6522010,

email- contact@tofifest.pl)
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v. lnformacie dotvczace wvboru ofertv
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
oferty.

vl.
Za

przesłanki odrzucenia ofertv

mawiający odrzuci ofertę, jeżel i:

1. Jej

treśćnie będzie odpowiadać treścizapytania ofertowego.

2. Zostanie zlożona po terminie składania ofert.

3. Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

vll.

uniewaznienie postepowania

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostanie złożona żadna oferta lub
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
v|l|. wvkaz dokumentów niezbednvch do złozenia ofertv:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy;
Załącznik nr 2:Wykaz wykonanych usług.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest przetargiem w rozumieniu drt. 70 Kodeksu Cywilnego
,,ZłoŻenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniemzamówienia przez Zamawiającego i nie
łączy się z koniecznościązawarcia przez niego umowy."
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