Katowice 27.08.2019r.

Zapytanie ofertowe
I. Wprowadzenie
1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej
„PZP”.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminu udzielania zamówień publicznych w
Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro na zadania, o których mowa w art. 4.8 PZP.

II. Zamawiający:
Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2
40-084 Katowice
tel. 032 3511719
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi fotograficznej wraz z obróbką zdjęć i
dostarczeniem w formie elektronicznej w wersjach do druku i na stronę internetową w okresie
20.09.2019r. – 31.08.2020r. Przedmiotem zamówienia są relacje fotograficzne z koncertów i
wydarzeń 75. sezonu artystycznego

Oferta Zamawiającego:
Zamawiający zobowiązuje się do zawarcia umowy z Wykonawcą na okres od 17.09.2019r. do
31.08.2020r., z możliwością w pojedynczych przypadkach zastępstwa przez wskazaną przez
niego osobę.

Przygotowanie oferty:
Wykonawca w ofercie powinien
A. podać kwotę wynagrodzenia netto i brutto w złotych polskich dla poniższych usług:
1. serwis fotograficzny imprez – od 2 do 12 koncertów miesięcznie (również koncerty
wyjazdowe), organizowanych przez Filharmonię Śląską zawierający:
a. obsługę reporterską
b. wykonanie kopii elektronicznej na pamięci USB z ich dostawą do FŚ w
terminie 2 dniowym
2. wybór i obróbkę techniczną zdjęć na potrzeby zamieszczania na stronie internetowej
FŚ oraz portalach społecznościach w terminie 1 – 2 dniowym (uzgadniane
każdorazowo)
3. sesje portretowe wybranych artystów – 5 sesji w okresie zlecenia (cena pojedynczej
sesji)
4. sesja wnętrza Filharmonii – 2 sesje w okresie zlecenia (cena pojedynczej sesji)
5. sesja fasady Filharmonii – 2 sesje w okresie zlecenia (cena pojedynczej sesji)

6. sesja fotograficzna wybranych instrumentów
W ofercie prosimy o podanie kwoty za poszczególne składowe zapytania A pkt. 1 – 6
Wykonawca w przedstawionej ofercie winien podać cenę za wykonanie zamówienia,
kompletną jednoznaczną i ostateczną. Cena oferty musi obejmować pełny zakres zamówienia
i powinna uwzględniać wszystkie koszty mające na nią wpływ. Podana cena jest
obowiązująca w całym okresie ważności oferty i nie będzie podlegała jakimkolwiek zmianom
B. dołączyć portfolio- 10 wybranych fotografii, w wersji elektronicznej, po dwie z
zakresu:
- portretów
- zdjęcia reportażowego
- martwej natury
- fotografii komercyjnej
- fotografii obiektu (wnętrze i fasada)
C. załączyć informację o posiadanych kwalifikacjach zawodowych.
Kryterium doboru oferty przez Zamawiającego
1. Ocena sumaryczna oferty zawierać będzie elementy wyceny:
a) 80% wartości umowy: wartość 10 – krotnej ceny usługi z CZĘŚCI A pkt 1 wraz z
sumą wartości pojedynczych cen usług pkt. 2-6
b) 20% wartości umowy: jakość i walory artystyczne portfolio
2. Zamawiający przewiduje możliwość wyboru dwóch najatrakcyjniejszych,
spośród złożonych ofert.
IV. Termin wykonania zamówienia:
od dnia 20 września 2019r. do 31 sierpnia 2020r.
V. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela
Barbara Spodymek 510 299 373 , e-mail b.spodymek@filharmonia-slaska.eu
VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
b.spodymek@filharmonia-slaska.eu lub pisemnie na adres: Barbara Spodymek Filharmonia
Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice
Nadsyłanie ofert: do dnia 11.09.2019 r., do godz. 12.00

