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ZAPYTANIE CENOWE dot. usługi: OPRACOWANIE SCENARIUSZA FILMU ORAZ TREŚCI DO 
NAGRAŃ FILMOWYCH 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania 

„Płaskowyż Dobrej Ziemi” 
ul. Wojska Polskiego 21 

48-130 Kietrz 
NIP: 7481538170 

e-mail: biuro.plaskowyzlgd@o2.pl 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Opracowanie scenariusza filmu „Leader tu był”, wraz z zebraniem materiałów, ich redakcją i autoryzacją z 
Zamawiającym. 

2. Opracowanie treści dla lektora. 
3. Opracowanie wypowiedzi dla osób (15) wypowiadających się w filmie. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

- opracowanie scenariusza filmu na podstawie materiałów udostępnionych przez LGD oraz wskazania miejsc oraz osób i 
przypisanych im kategorii (przedstawiciel organizacji społecznej/samorządu/parafii/przedsiębiorca) 

- opracowanie treści merytorycznych na potrzeby odczytania przez lektora. Opracowanie wypowiedzi osób, które biorą udział w 
filmie 

- współpraca z producentem filmu 

- współpraca z Zamawiającym usługę 

- współpraca z osobami (również reprezentującymi organizacje, instytucje, przedsiębiorstwa), które będą wypowiadać się w filmie 

 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Maj 2019 r.  – Czerwiec  2019 r. 

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Miejsca wskazane przez Zamawiającego: gminy powiatu głubczyckiego: Baborów, Branice, Kietrz, Głubczyce oraz powiatu 
prudnickiego: Prudnik, Lubrza, Głogówek. 

Nagrania z udziałem przedstawicieli Beneficjentów w miejscach: 



Głogówek - budynek bramny 

Przystań kajakowa w Dzierżyslawicach 

Biedrzychowice - wiejska galeria w Farnej Stodole 

Nowa Wieś Głubczycka: świetlica i kuchnia w świetlicy 

Nowa Wieś Głubczycka: mini park linowy 

Place zabaw w miejscowościach: Lewice, Wódka, Jakubowice, Wysoka 

Wyposażenie Domu Kultury w Baborowie 

Remont świetlicy w Babicach 

Remont boiska w Grobnikach 

Urządzenia do fitnessu i plac do gier w Nasiedlu 

Stajnia na Warszawskiej w Głubczycach 

Firma cateringową Ściborzyce Małe - Sebastian Buczma 

Szybowice - kowalstwo artystyczne 

Konferencja „O kobietach, które nigdy nie mają czasu” – Głogówek 

Biuro LGD Kietrz 

Branice – teren szpitala (grant) 

Muzeum Powiatowe w Głubczycach (grant) 

KRYTERIA WYBORU OFERTY: 

                                                                          Cena – 100% 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

23.04.2019 r. godz. 15:00 

FORMA SKŁADANIA OFERT: 

Na adres e-mail: biuro.plaskowyzlgd@o2.pl 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA: 

Wyniki wyboru oferty zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej: biuro.plaskowyzlgd@o2.pl                                                                                                         
Od wyników postępowania nie przysługuje prawo odwołania. 

 

 

 INFORMACJE OGÓLNE: 
1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem  
i złożeniem oferty. 

4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się jest Adriana Dziaczyszyn 
tel. 77 485 43 04 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych, które nie będą uwzględniać wszystkich 

wymienionych w zapytaniu ofertowym parametrów oraz nie zostaną złożone na załączonym formularzu. 
 
 
 
 



 

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

1. Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. 
2. Oferta powinna zawierać: 

- ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi (cena ofertowa brutto 
obliczona wg. kalkulacji własnej), 

- podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy. 
 

* Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie 
zobowiązuje LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” do złożenia Zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do 

unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny. 

 


