Działanie realizowane w ramach projektu „Muzea ponad granicami. Etap II” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu
Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu
83-300 Elbląg, Pl. Jagiellończyka 1
Fax. 55-611-20-60 tel. 55-611-20-50
NIP: 578-00-14-019, Regon 000951445

Elbląg, 08.10.2021 r.
ZAPYTANIE CENOWE
Centrum Spotkań Europejskich „ŚWIATOWID” w Elblągu zaprasza do składania ofert
cenowych na realizację usługi eksperckiej dot. realizacji stanowisk multimedialnych.
1. Tryb udzielania zamówienia:
Zapytanie przeprowadzane jest w trybie rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020. Zamówienie realizowane będzie w ramach
projektu „Muzea ponad granicami. Etap II”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu
Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
Uwaga: Celem rozeznania rynku jest określenie cen rynkowych za wykonanie zamówienia
(szacunkowej wartości zamówienia).
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa dotyczy realizacji stanowisk multimedialnych (z wykorzystaniem aplikacji interaktywnych
i multimedialnych) będących częścią ekspozycji tematycznej przy spełnieniu następujących wymogów:
a) Opracowanie koncepcji i scenariuszy stanowisk multimedialnych wykorzystujących cały sprzęt
multimedialny będący w posiadaniu Zamawiającego (wykaz urządzeń ujęty w załączniku 2) w
ścisłej współpracy z Zamawiającym i Kuratorem wystawy,
•

przy opracowywaniu koncepcji i scenariuszy stanowisk multimedialnych Ekspert (podmiot
wykonujący ww. usługę) powinien uwzględnić takie założenia, jak spójność wszystkich
elementów wystawy oraz nowatorskie, kreatywne podejście do tematu;

Realizacja zadania w terminie do 14 dni od podpisania umowy.
b) opracowanie specyfikacji – opisu przedmiotu zamówienia do realizacji postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie aplikacji interaktywnych i multimedialnych,
które muszą zawierać:
•

opis zgodny z opracowaną koncepcją i scenariuszami przy założeniu wykorzystywania
aplikacji w dalszej działalności Zamawiającego, tj. z możliwością wymiany
wykorzystanych obiektów (modele 3D z digitalizacji, fotografie obiektów),

•

zapisy określające zakres praw autorskich, które zapewnią Zamawiającemu swobodne
wykorzystywanie aplikacji przy realizacji zadań statutowych z uwzględnieniem
wykorzystywania aplikacji do prezentacji nowych treści poprzez swobodną wymianę
zasobów cyfrowych (modele 3D z digitalizacji, fotografie obiektów);
zapisy muszą gwarantować Zamawiającemu, że wraz z odbiorem aplikacji
przekazanych przez Wykonawcę Zamawiającemu zostanie udzielona licencja wyłączna
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na korzystanie ze wszystkich aplikacji realizowanych przez Wykonawcę na podstawie
umowy z Zamawiającym, a licencje udzielone będą na czas nieokreślony na
następujących polach eksploatacji:
stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie
niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub
standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe
utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii
oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
3) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału lub kopii,
4) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie,
nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne
udostępnianie utworów w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na
żądanie,
5) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
6) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i
satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym
także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe,
7) prawo do określania nazw, pod którymi będzie on wykorzystywany lub
rozpowszechniany,
8) prawo do wykorzystywania utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym
reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji
produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego
własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.
1)

•

opracowanie wszystkich niezbędnych informacji do dokumentacji przetargowej na
wykonanie zadania (realizacji aplikacji interaktywnych i multimedialnych na wszystkie
urządzenia ujęte w zał. 2), w tym w szczególności określenie niezbędnego
doświadczenia wymaganego od wykonawcy aplikacji.

Realizacja zadania w terminie do 14 dni od podpisania umowy.
c) ścisła współpraca z wyłonionym drogą przetargu Wykonawcą aplikacji interaktywnych i
multimedialnych, w szczególności:
•

nadzór nad realizacją treści multimedialnych opracowywanych przez Wykonawcę
aplikacji oraz wykorzystaniem materiałów multimedialnych (modele 3D z digitalizacji,
fotografie obiektów) przekazanych przez CSE Światowid do realizacji zamówienia
przez Wykonawcę aplikacji,

•

kontrola jakości i zgodności z opracowaną koncepcją i scenariuszami wszystkich
aplikacji realizowanych przez Wykonawcę aplikacji;
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•

wstępny odbiór wszystkich aplikacji, poprzedzający ich ostateczny odbiór przez CSE
Światowid,

•

nadzór nad zamieszczeniem opracowanych aplikacji i treści multimedialnych do
dedykowanych urządzeń, wstępny odbiór od Wykonawcy aplikacji oraz uzyskanie
ostatecznej akceptacji Zamawiającego,

Realizacja zadania od momentu wyłonienia Wykonawcy aplikacji do 10.02.2022 r.
d) w czasie realizacji zadania Ekspert zobowiązany jest do stałego kontaktu z Zamawiającym
oraz do cotygodniowych informacji/rozmów dot. postępu prac z przygotowywania aplikacji
i stanowisk multimedialnych połączonych z konsultacjami z Zamawiającym, Kuratorem
wystawy oraz Wykonawcą aplikacji (od momentu jego wyłonienia);
Realizacja zadania od dnia podpisania umowy do 10.02.2022 r.
e) Ekspert zobowiązuje się do uwzględniania wszystkich zgłaszanych uwag Zamawiającego,
poszukiwania rozwiązań i propozycji w celu jak najlepszej realizacji przedmiotu zamówienia.
Realizacja zadania od dnia podpisania umowy do 10.02.2022 r.
3. Wymagania od oferenta
Wykonawca musi przedstawić ofertę cenową na całe zamówienie.
4. Data i sposób składania ofert:
4.1. Oferty należy złożyć:
1) mailowo na adres: rpd@swiatowid.elblag.pl
2) na formularzu stanowiącym zał. 1 do niniejszego zapytania
3) w terminie do 15 października 2021 r. do godz. 14:00.
5. Sposób obliczania ceny oferty:
5.1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
5.2. Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena brutto i netto w złotych polskich, wraz z kosztami
Wykonawcy oraz stawką VAT wg obowiązujących przepisów na dzień składania oferty.
5.4. Cena powinna zawierać wszystkie elementy kosztotwórcze, w tym w szczególności koszt
dostarczenia dostawy do siedziby Zamawiającego.
5.5. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymagać będzie realizacji zamówienia w etapowo, w podanych wyżej terminach. Termin
ostateczny realizacji: 10.02.2022 r.
7. Dodatkowe informacje:
7.1. Wykaz urządzeń multimedialnych do pełnego wykorzystania przy realizacji przedmiotu
zamówienia:
1) piramida holograficzna (długość dłuższego boku podstawy: 0,5 m)
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

piramida holograficzna (długość dłuższego boku podstawy: 1 m)
holobox XL (wymiary 150 x 235 x 205 cm)
ściana do projekcji tylnej o wymiarach 2x3 m
Gogle VR
stoły multimedialne – 2 szt.
podłoga interaktywna
tablety – 3 szt.
makieta regionu z video mappingiem
projektory multimedialne krótkoogniskowe – 2 szt.
projektory multimedialne o normalnej ogniskowej – 2 szt.

7.2. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Złożenie oferty nie daje
gwarancji zawarcia kontraktu. Zbieranie ofert za pośrednictwem niniejszego zapytania cenowego jest
formą rozeznania rynku w celu określenia rynkowej ceny za realizację zamówienia (szacunkowej
wartości zamówienia). CSE Światowid zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentami.
7.3. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 8 do 16
pod wymienionym niżej numerem telefonu.
7.4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami w sprawie zamówienia jest – Hanna LaskaKleinszmidt tel. 55 611 20 69 e-mail: hanna.laska-kleinszmidt@swiatowid.elblag.pl
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Załącznik nr 1: Formularz oferty
........................ dnia ...............................
pieczątka Wykonawcy
Centrum Spotkań Europejskich
„Światowid” w Elblągu
Plac Kazimierza Jagiellończyka 1,
82-300 Elbląg
OFERTA CENOWA
I.

Dane dotyczące Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………
Adres siedziby:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel.: ..................................................... Faks: ........................................................................... ..
adres mailowy: ...................................................
II. Przedmiot oferty
Oferta na usługi eksperckie dot. realizacji stanowisk multimedialnych będących częścią ekspozycji
tematycznej.
Informujemy, że cena za realizację kompletnego przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem
cenowym wynosi:
Kwota netto: ……………………………………………… zł netto
(słownie: ………………………………………….)
Kwota VAT: ………………………………………… zł
(słownie: ………………………………………….)
Kwota brutto: ………...................................................... zł
(słownie: ………………………………………….)

…………………………………………………………..

(podpis Wykonawcy)
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