Nysa, 08.02.2019r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie zaprasza do składania ofert na
wykonanie animacji edukacyjnej dotyczącej sortowania odpadów oraz projektu planszy do kolorowania w formacie
pdf do samodzielnego wydruku zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu do składania ofert.

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o.
48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 32
Tel. 77 435 86 05, e-mail: ekom@ekom.com.pl
www.ekom.com.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Realizacja animacji edukacyjnej dotyczącej sortowania odpadów zwanej dalej „utworem”.
2. Wykonanie projektu planszy do kolorowania w formacie pdf do samodzielnego wydruku na A4 (kontury
czarne) z postaciami wykreowanymi w animacji patrz punkt 1, w pięciu wariantach, po jednym dla każdej frakcji
sortowania odpadów. Karty mają nawiązywać do postaci lub scen z kreacji artystycznej utworu.
Opis utworu:
Utwór przeznaczony jest dla dzieci (6-10 lat);
Utwór ma zawierać treści edukacyjne informujące o sortowaniu odpadów na pięć frakcji:
Papier;
Szkło;
Metal, tworzywa sztuczne;
Bioodpady;
Zmieszane;
Utwór ma zostać zrealizowany w formie animowanej bajki o czasie trwania 8 – 12 minut, Dowolną techniką
animacyjną tj.:
Np. animacja 2D, animacja 3D, techniki rysowane, fotograficzne, modelowane lub techniki mieszane.
Utwór ma Zawierać warstwę wizualną w rozdzielczości FHD, oraz warstwę dźwiękową: W tym dialogi,
(dopuszczalny dodatkowy głos narratora), efekty dźwiękowe, elementy muzyczne.
Utwór ma zawierać co najmniej jedną piosenkę z autorskim tekstem, związaną z tematyką sortowania odpadów
lub akcją fabularną bajki. Piosenka może być utworem oryginalnym lub parafrazą znanej melodii z autorskim
tekstem.
Piosenka na zostać wykonana w formie głos lub głosy z akompaniamentem.
Do animacji należy dołączyć podkład umożliwiający wykonanie piosenki przez dzieci w formie karaoke.
Treść bajki powinna posiadać elementy fabularne, dialogi, akcję i atrakcyjne postacie dla określonej w zapytaniu
grupy wiekowej.
Do oferty należy dołączyć w formie tekstowej, szkic scenariusza, który będzie przedmiotem oceny
zamawiającego.
Do oferty należy dołączyć na nośniku pamięci:

a) jedną próbkę animacji przykładowej postaci ze szkicu scenariusza (minimalnie 10 sekund),
b) jedno nagranie zrealizowanej piosenki oryginalnej lub z wykorzystaniem znanej melodii z autorskim tekstem.
Jeżeli wykonawca korzysta z doświadczenia innego podmiotu należy załączyć oświadczenie przedstawiciela tego
podmiotu o gotowości do współpracy z wykonawcą przy realizacji utworu.
3. Termin wykonania zamówienia:
- maksymalnie do dnia 30.04.2019 r.
4. Sposób obliczenia ceny i przygotowania oferty:
Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę łączną z podatkiem
VAT (brutto) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o.
48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 32. Sekretariat
Nie później niż do godziny 10:00 w dniu 22.02.2019 r.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w ocenie punktowej przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
- cena – 60 %
- atrakcyjność scenariusza – 40 %
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria i ich wagi. Oferty oceniane będą
punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
W kryterium „cena” oferty zostaną ocenione w następujący sposób:

Cena oferowana najniższa
C= ………………………………………………. X 60 pkt.
Cena badanej oferty

W pozostałych kryteriach można uzyskać maksymalnie 40 pkt.

NIE STOSUJE SIĘ USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

