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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W imieniu Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze (Zamawiający)
zapraszam do składania ofert, których przedmiotem będzie udzielenie zamówienia
na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późno zm.); do niniejszego zamówienia
nie stosuje się przepisów ustawy.

I. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie miksu i masteringu materiału dźwiękowego zrealizowanego w studio
nagrań .Polysound"
Regionalnego Centrum Animacji Kultury. Przedmiotem nagrań
są kolędy i pastorałki w wykonaniu
Grupy Śpiewaczej Lubuskiego Zespołu Pieśni
i Tańca okresie luty 2016 - styczeń 2017r. Każdy głos zarówno wokalistów jak
i instrumentów nagrywany był oddzielnie. Czas trwania nagrania: 40 minut.
Otrzymany, po obróbce, materiał dźwiękowy ma posłużyć do wydania płyty CD
Audio.
Szczegóły zamówienia:
Zamawiający dostarczy wykonawcy materiał dźwiękowy w formacie WAVE 48Khz/24.
Wykonawca, po wykonaniu miksu i masteringu, dostarczy zamawiającemu
materiał w formacie WAVE Audio 44,lKhz/16.
Zamawiający

nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Złożenie oferty wariantowej

nie jest możliwe.

Zamówienie winno być wykonane do dnia 9 lipca 2018 roku.

obrobiony

II. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie przez oferenta:
1. Oferty na druku załączonym do zaproszenia.
2. Podpisanie oświadczeń na druku oferty:
a) Posiadam
uprawnienia
do wykonywania,
określonej
działalności.

w

zaproszeniu

b) Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny, oraz
osoby zdolne do wykonania zamówienia.
c) Oświadczam,
że znajduję się w sytuacji
ekonomicznej
i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Oświadczam,
że
nie
zachodzą
okoliczności
wykluczające
udział
w postępowaniu.
e) Wyrażam zgodę i akceptuję formę płatności: przelew na rachunek bankowy
wskazany na fakturze VAT wystawionej
na Zamawiającego,
w terminie
płatności podanej na fakturze VAT, nie później jednak niż 30 dni po wykonaniu
przedmiotu zamówienia.

III. Kryteria oceny ofert:
1. Cena za realizację zamówienia - 60% (100 punktów otrzyma oferta znajniższą
ceną, kolejne ofert będą otrzymywać o 5 punktów mniej).
2. Doświadczenie oferenta w pracy studyjnej z zespołami i kapelami ludowymi 40% (100 punktów otrzyma oferent z najbogatszym doświadczeniem, kolejni
oferenci będą otrzymywać o 5 punktów mniej).

Kompletne oferty należy przesłać do dnia 4 lipca 2018 roku do godz. 12:00,
pocztą elektroniczną
na adres: m.kiszowara@rcak.pl,
lub złożyć osobiście
w sekretariacie Zamawiającego (ul. Kościelna 2).

O wyborze oferty, Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich składających
oferty.
Załączniki:
1) oferta

W imieniu Zamawiającego:
Izabela Kumor-Pilarczyk
p.o. Dyrektora RCAK

Zgodnie

z

art.

z dnia 27 kwietnia

13

Rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego

Rady

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

(UE)

2016/679

danych osobowych

iw

sprawie swobodnego

przepływu

ochronie

(Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016)
1) administratorem

dyrektywy

95/46/WE

(ogólne rozporządzenie

o

2) Pani/Pana

iż:

11, 65-431 Zielona Góra (siedziba tymczasowa - ul. Kościelna 2),

dane osobowe

ogólnego rozporządzenia
3) odbiorcami

informuję,

Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Zielonej

Górze ul. Sienkiewicza

osobowych

takich danych oraz uchylenia

danych)

Pani/Pana

na podstawie

przetwarzane

będą w celu realizacji

danych

osobowych

- na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. b

będą wyłącznie

podmioty

uprawnione

do uzyskania

danych

przepisów prawa,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane

będą przez okres 6 lat po zakończeniu realizacji umowy,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora
ich sprostowania,

umowy

o ochronie danych,

usunięcia lub ograniczenia

dostępu do treści swoich danych osobowych,

przetwarzania,

prawo do wniesienia

prawo do

sprzeciwu wobec przetwarzania

swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia
7) podanie

danych

skargi do organu nadzorczego,

osobowych

jest

dobrowolne,

jednakże

odmowa

podania

danych

może

odmową zawarcia umowy i brakiem jej realizacji.
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