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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dotyczące realizacji krótkich filmów dokumentujących projekt Budowa Międzynarodowego 

Centrum Kultury Nowy Teatr 

W związku z prowadzoną przez Nowy Teatr inwestycją pn. „Budowa Międzynarodowego Centrum 

Kultury Nowy Teatr” proszę o przesłanie oferty na następujący przedmiot zamówienia:  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Realizacja krótkich filmów dokumentujących powstawanie MCK Nowy Teatr.  
 
Więcej informacji o inwestycji można znaleźć w zał. nr 1, informacje o Nowym Teatrze na: 
www.nowyteatr.org, budujemy.nowyteatr.org. 
 
Oferta powinna zawierać: 

 Eksplikację koncepcji artystycznej filmów. 

 Przykłady 2 zrealizowanych filmów dla instytucji kultury. 

 Informację o dotychczasowym doświadczeniu w realizowaniu podobnych działań. 

 Wstępny harmonogram prac. 

 Wycenę. Konieczne jest podanie ceny netto i brutto. 
 
Zakres wykonania zadania: 

 Konieczne jest ujęcie najważniejszych etapów prac w ramach inwestycji 

 Wymagane jest wykonanie minimum dwóch filmów do max. 5 minut. 
 
Termin wykonywania zadania: 

 Luty 2015 – Wrzesień 2015  
 

Istotne postanowienia umowy: 

 Złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na istotne postanowienia zawarte w umowie 
wyrażone w zał. nr 2. 

 
2. Kryteria oceny oferty: 

Do wyboru oferty powołana zostanie komisja złożona z przedstawicieli dyrekcji i pracowników 
teatru, która dokona oceny merytorycznej oferty.  
 
W ramach oceny merytorycznej oceniane będą następujące elementy: 
 

 walory artystyczne – maksymalna liczba punktów 20 

 spójność zaproponowanej estetyki z wizerunkiem Nowego Teatru – maksymalna liczba 
punktów 20 

 dotychczasowy dorobek artystyczny oferenta:  
wymagane jest doświadczenie w realizacji krótkich filmów dla instytucji kultury, w tym w ramach 
wydarzeń z dziedziny kultury i sztuki – maksymalna liczba punktów 20.  
Konieczne jest podanie następujących informacji przy każdym filmie: 
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a) nazwy instytucji dla której był zrobiony film;  
b) tytuł projektu, który dokumentował;  
c) rok realizacji filmu. 

 
Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium: 60  
 
Cena: 
  
ocena ceny przedmiotu zamówienia będzie dokonywana poprzez porównanie danych dotyczących 
honorarium zawartych w ofertach do ceny najniższej wśród zaproponowanych. Punkty za 
kryterium będą obliczone wg wzoru: 

 
             C min       
C =                    x 40 pkt      

             C n 

 
 

  gdzie: C     -   punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „n”, 
 Cmin  -   najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców, 
 Cn    -  cena zaproponowana przez Wykonawcę „n” 

 
 

Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium: 40  
 

3. Termin składania ofert:  

 Proszę o przesłanie ofert do wtorku 27 stycznia do godziny 12:00. 

4. Sposób dostarczenia oferty:  

 Proszę przesłać ofertę na adres: promocja@nowyteatr.org. 

5. Kontakt: 

Ewa Cichowicz-Vedral 

promocja@nowyteatr.org 

22 379 33 16, 500 197 339 
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