
Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

Zbąszyń, dnia 05.03.2019  

Zamawiający: 

Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 

ul. Mostowa 10a 

64-360 Zbąszyń 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 19/ZCSTiR/Z/2019 

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) w formie 

rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie transmisji na 

żywo podczas Festiwalu Siatkówki Plażowej „Obłędna Plaża”. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie transmisji na żywo w jakości HD oraz jej 

archiwizacja – dot. turnieju siatkówki plażowej „Obłędna Plaża” w terminie 30 maja – 02 

czerwca  2019r.  

3 równoległe transmisje z 3 boisk, przez 4 dni w godz. 9.00 – 20.00 

 

Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia następujących wymagań: 

 Przeprowadzenia trzech równoległych transmisji na żywo i zarchiwizowanie ich na 

niezależnym serwerze firmy; 

 Technologia nadawana w formacie wmv, flv lub H.264 obsługiwanym przez 

przeglądarki środowiska Windows i iOS; 

 Jakość sygnału HD 720p bitrate 2,5 Mbit lub lepsza; 

 Możliwość zastosowania kodu „iframe” oraz odtwarzania w niezależnej aplikacji 

mobilnej; 

 Możliwość wyświetlania materiałów promocyjnych i informacyjnych Organizatora 

oraz wyświetlanie nagranych wywiadów; 

 Organizator będzie posiadać pełnię praw do emitowanych treści reklamowych; 

 Transmisje MUSZĄ być bezpłatne dla widza; 

 Dostarczenie statystyk oglądalności w oparciu o dane z niezależnego serwera firmy 

oraz Google Analytics. 

Zamawiający zapewnia dostęp do Internetu. 

Zamawiający nie zapewnia noclegu oraz wyżywienia dla operatorów. 

  



Sposób płatności: faktura VAT, przelew 7 lub 14 dni – po realizacji zadania. 

 

2. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego: 

 najniższa cena – 100 % 

 

3. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

 maj - czerwiec 2019 r. 

 

4. Dokument i oświadczenia wymagane od Wykonawcy: 

1. Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania. 

 

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej: 

Cena wskazana w ofercie musi: 

 być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – 

jeśli występuje; 

 uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

 cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza  

się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty 

(związania ofertą). 

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 

 ofertę cenową należy złożyć w terminie do 8.03.2019 do godz. 11.00 , na piśmie  

w siedzibie Zamawiającego:  

ul. Mostowa 10a w Zbąszyniu lub na adres mailowy centrumsportu-zbaszyn@wp.pl. 

 oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie 

będzie rozpatrywana. 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu: 

 złożenie oferty w wyznaczonym terminie. 

 

8. Termin związania ofertą 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 

9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania. 

mailto:centrumsportu-zbaszyn@wp.pl


Zapytanie ofertowe ma charakter orientacyjny i nie jest wiążące. W przypadku podjęcia 

decyzji o zamówieniu, Zamawiający zleci realizację  Wykonawcy, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich 

wykonawców poprzez zamieszczenie wyników na stronie internetowej ZCSTiR. 

 

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Małgorzata Kozłowska, tel. 68 38 68 050. 

 

 

…………………………………………….. 

(data, podpis kierownika jednostki) 

Załączniki:  

1. Formularz oferty. 


