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BTCM.42.02.2018 

Toruń, 06.02.2018r. 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przygotowanie i 

złożenie oferty cenowej na: 

usługę wykonania filmu podsumowującego realizację projektu GEN-Y City w Toruniu 

 

1. Wymagania : 

- czas trwania max. 120 - 150 sekund, 

- ujęcia w pomieszczeniach i w przestrzeni miasta, 

- czas realizacji zlecenia 10 dni, 

- umieszczenie logo miasta i projektu, 

-  film w języku angielskim z polskimi napisami, 

- nakręcenie i montaż materiału na podstawie przekazanego scenariusza. 

2. Termin realizacji:  

do 1 marca 2018r.  

3. Kryteria wyboru oferty:  

- cena 80 % 

- doświadczenie w realizacji podobnych ofert (przynajmniej 3 filmy w portfolio) 20%. 

4. Warunki świadczenia usługi: 

- Oferent przedstawia oświadczenie o posiadaniu wiedzy, doświadczenia oraz warunków 

technicznych potrzebnych do zrealizowania zamówienia.  

- Oferent prowadzi działalność gospodarczą.  
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5. Płatności 

- Rozliczenia finansowe, terminy i zasady dokonywania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą określać będzie zawarta umowa cywilno - prawna. Niemniej jednak podstawą 
rozliczenia będzie dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. 
 
- Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne przelewem w terminie 21 dni na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę w zawartej umowie cywilno-prawnej na podstawie faktury 
wystawionej przez Wykonawcę. 
 

Oferty należy składać do Biura Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia do 
dnia 13 lutego br., do godziny 12:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
starowka@um.torun.pl.   
Osobą do kontaktu w tej sprawie jest  Ewelina Rejs tel.: 056 611 87 46, e.rejs@um.torun.pl 
 
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 KC, jak również nie jest ogłoszeniem w 
rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  w rozumieniu 
przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego 
do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z 
zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego 
wykonanie, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.  
 
 

 

Dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta 
Aleksandra Iżycka 
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