
Skierniewice dn. 3.03.2021 

 

Zapytanie ofertowe 

Postępowanie nie podlega ustawie z dn.29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  
Dz. Ust. z 2015 z późniejszymi  poprawkami- wartość zamówienia nie przekracza  wyrażonej 
w złotych kwoty 30 000 euro (art.4 pkt.8 w/w ustawy) 
 

I. ZAMAWIAJĄCY Centrum Kultury i Sztuki, 96-100 Skierniewice, 

ul. Reymonta 33, NIP  836 10 00 793, tel. 46 8332412 

Zaprasza do złożenia oferty na kompletną obsługę streamingu audio-video 

imprezy muzyczno-konkursowej ROCK MAY FESTIVAL która odbędzie się w dniu 8 maja 

2021 w Kinoteatrze Polonez w Skierniewicach ul. Wita Stwosza 2/4 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest kompletna obsługa streamingu audio-video 

imprezy muzyczno-konkursowej o charakterze rockowym: ROCK MAY FESTIVAL która 

odbędzie się w dniu 8 maja 2021 w Kinoteatrze Polonez w Skierniewicach ul. Wita 

Stwosza2/4 

. 

 
1. Realizacja 6 kamerami, z tego 3 kamery mogą pracować w 

opcji statycznej ze stałym kadrem i 3 kamery w opcji 
dynamicznej z operatorem bądź sterowane zdalnie.  

2. Realizacja wizji: mikser video do przeprowadzenia transmisji 
wraz z realizacją (miksowaniem) obrazu i prezentacji 
ustalonych elementów graficznych, które mają pojawić się w 
transmitowanym programie.  W cenie powinno być niezbędne 
podstawowe okablowanie video, statywy kamerowe, 
przedłużacze prądowe, skalery video, grabbery, okablowanie 
sieciowe itp. 

3. Zmiksowanie obrazu wideo z dźwiękiem dostarczonym z 
miksera audio za pomocą 2 x XLR (LP kanał) 

4. Live streaming online: strumieniowy przekaz audio-video na 
najbardziej popularne platformy internetowe: Facebook | 
YouTube | 

       
5. Kodowanie transmisji HEVC – H.265 bądź H.264 w 

rozdzielczości 1080p. 
 

6. Rejestracja transmitowanego materiału w rozdzielczości 
minimum 1080p. 

 
 
 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia-czas trwania usługi 8 maja 2021 roku, zgodnie  
z poniższym harmonogramem: 



 
- montaż ustala się w dniu 8 maja 2021 roku, gotowość na godz. 10.30  
   
- demontaż ustala się niezwłocznie po zakończeniu imprezy tj. dniu 8 maja 2021 roku od ok.  
  godz. 21:00 
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta powinna być: 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, fax/email/numer NIP, 

- napisana pismem komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny, języku 

  Polskim 

 

V. Cena oferty. 

 - Wykonawca określi cenę oferty netto oraz podatek VAT, jako cenę ryczałtową 
 - Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i niezmienną przez cały czas trwania umowy. 
 - Cena oferty musi być podana w PLN liczbowo. 
 - Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją   
   przedmiotu zamówienia. 

 
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywanej 

działalności, posiadają wiedzę i doświadczenie w tego typu działalności oraz posiadają 

potencjał do wykonania zamówienia. 

VII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

1.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą  

   rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta  

   została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia,  

   zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez   

   przeprowadzania ich ponownej oceny. 

2. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie uregulowana przelewem na  

   konto wykonawcy, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo   

   wystawionej faktury,  po  przekazaniu/odbiorze przedmiotu zamówienia. 

 

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana na adres emailowy: sekretariat@cekis.pl  

    do 17.03.2021 godz.12.00 w tytule: „Obsługa streamingu audio-video ROCK MAY 

FESTIVAL”  

2.   Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 17.03.2021 r. 

3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

4.   Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać   

      swoją  ofertę.  

5.   Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert 



 

IX. OCENA OFERT 

Kryterium oceny ofert – cena 100%. Do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie wybrana 

oferta wykonawcy, który zaproponował najniższą cenę 

 

1.   Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie 

2.   Z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana  umowa. 

 

X. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Dodatkowych informacji udziela Mirosław Sumiński, tel. 606 919 966, 

 email: miroslaw.suminski@cekis.pl 

2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

3.Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości  powierzania części lub całości zamówienia  

   podwykonawcom. 

4.Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania oferty w przypadku, gdy żadna    

   ze złożonych ofert nie będzie odpowiadać warunkom określonym przez zamawiającego. 

5.Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6.Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów  

   Kodeksu Cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze      

   Złożeniem zamówienia  i nie stanowi podstawy do roszczenia praw  ze strony Oferenta do   

   zawarcia umowy. 


