ZP.26.7.2019

Kraków, 27.06.2019

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Zamawiający:
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki
ul. Krakusa 7
30-535 Kraków
NIP: 676-233-73-56
zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia:
Usługa obejmująca rejestrację dźwięku oraz udostępnienie sprzętu niezbędnego do
dokonania rejestracji partii wokalnych uczestników projektu Album patriotyczny w 80.
rocznicę wybuchu II wojny światowej dofinansowanego w ramach programu
Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2019”, do przygotowanych
wcześniej podkładów MIDI / MP3, zgodnie z poniższą specyfikacją:
- rejestracja odbywać się będzie w pawilonie wystawienniczym, zaadaptowanym na potrzeby
studia nagrań, posadowionym na Małym Rynku w Krakowie;
- rejestracja odbywać się będzie codziennie w okresie od 20 lipca 2019 r. do 06. sierpnia 2019 r. w
godzinach 15:00-20:00;
- rejestracja uczestników odbywać się będzie online bądź telefonicznie pod nadzorem
Zamawiającego,
- sesje nagraniowe rejestrowane są co 20 minut,
- podczas jednej sesji uczestnik bądź uczestnicy będą mogli wykonać tylko jeden, wybrany utwór,
- rejestrowanych może być jednocześnie nie więcej niż 8 osób,
- sprzęt nagraniowy musi być mobilny – sprzęt może znajdować się w pawilonie
wystawienniczym tylko w godzinach trwania sesji nagraniowych, poza nimi sprzęt będzie
przechowywany we wskazanym przez Zamawiającego obiekcie zamkniętym (pod nadzorem),

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia osoby odpowiedzialnej za obsługę uczestników
projektu, która obecna będzie przez cały czas trwania sesji nagraniowych,
- obowiązkiem Wykonawcy będzie archiwizacja i opis pliku dźwiękowego w ustalony sposób, w
formacie wave 48000 Hz / 24 Bity i udostępniane na dysku Google stworzonym przez
Zamawiającego, po każdym dniu,
- Wykonawca po każdej sesji będzie miał obowiązek dokonać podstawowego mixu i masteringu
zarejestrowanych pieśni lub piosenki w wykonaniu uczestnika/ -ów projektu i zgrać powstały
utwór na dostarczoną przez Zamawiającego płytę CD-R.
2. Termin realizacji zamówienia
- 20 lipca – 6 sierpnia 2019 r.
3. Warunki wymagane od Wykonawców: Wykonawca powinien dysponować sprzętem
technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia.
4. Kryterium oceny ofert: cena (brutto) 100 %
5. Okres rękojmi: zgodnie z Kodeksem cywilnym
6. Termin złożenia oferty: Do 3 lipca 2019 r. do godz. 24:00
7. Warunki płatności
Na podstawie faktury VAT wystawionej na adres: Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej
Piosenki, ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków, NIP: 676-233-73-56.
Termin płatności ustala się do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT wykonaniu usługi.
8. Istotne warunki zamówienia i umowy: umowa zostanie zawarta na piśmie wg. Wzoru
umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania.
Dopuszcza się negocjacje ceny z wybranym Wykonawcą.
9. Okres związania ofertą: 30 dni.
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Magdalena Gaisek-Gurgul, tel. 12 430
43 00
11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej, w języku
polskim i przesłać drogą elektroniczną na adres: magdalena@bibliotekapiosenki.pl oraz
sekretariat@bibliotekapiosenki.pl.

12. Oferta winna zawierać następujące elementy:
1) nazwa wykonawcy
2) adres wykonawcy
3) NIP
4) Regon
5) nr rachunku bankowego
6) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę całkowitą netto……………
zł (słownie złotych)
Podatek VAT….

zł (słownie złotych)

Cena całkowita brutto…...

zł (słownie złotych),

7) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu
zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz akceptuję
warunki zapytania ofertowego w całości.
8) Termin realizacji zamówienia zgodny z pkt 2 zapytania
ofertowego
9) Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem technicznym zgodnie
z treścią warunku podmiotowego z pkt 3 zapytania
ofertowego
10) Potwierdzam termin realizacji zamówienia wskazany w
zapytaniu ofertowym
11) Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu
ofertowym
12) Data sporządzenia oferty
13) Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej pieczątka
wykonawcy.* W przypadku podpisywania oferty przez osobę
upoważnioną która nie figuruje w stosownym rejestrze
(CEiDG/KRS) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.
Dyrektor
(-)
Waldemar Domański

