
 

 

 
 

 
 
 
 
Nr postępowania:  MOEEH/10/2020      Kraków, 29 kwietnia 2020 r. 

 
 

ZAPYTANIE O WYCENĘ 
 
W celu oszacowania wartości przyszłego zamówienia Fundacja Gospodarki i Administracji 
Publicznej zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi obejmującej: 

Usługi realizacji transmisji on-line live obrazu i dźwięku wydarzeń projektowych 
 w ramach projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich 

FIRM-IDEI” 
 
 
1. Zamawiający: 

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej 
ul. Ks. Bp. W. Bandurskiego 58/11 
31-515 Kraków 
NIP: 676 22 93 050 
REGON: 120037591 
KRS 0000232184 
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.fundacjagap.pl / www.oees.pl/hub 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1 Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące przeprowadzenie transmisji on-line live 
(pełna realizacja dźwięku i obrazu) wydarzeń projektowych realizowanych w formule zdalnej 
(on-line) w ramach projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna 
małopolskich FIRM-IDEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Przedsiębiorcza 
Małopolska; Działanie 3.3: Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki; Poddziałanie 
3.3.1: Promocja gospodarcza Małopolski; nr projektu RPMP.03.03.01-12-0592/18, dalej także 
jako Projekt. 
 

2.2 Kod CPV:  
64228000-0 (2) Usługi transmisji sygnału radiowego i telewizyjnego 

 
2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące przeprowadzenie transmisji on-line live 
(pełna realizacja dźwięku i obrazu) wydarzeń projektowych realizowanych w formule zdalnej 
(on-line) w ramach projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna 
małopolskich FIRM-IDEI”. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany będzie do: 
a) przeprowadzenia transmisji live (pełna realizacja dźwięku i obrazu)  
b) przeprowadzenie testów połączeń   
c) próby z uczestnikami 
d) zrealizowanie wizji w czasie rzeczywistym 

http://www.fundacjagap.pl/
http://www.oees.pl/hub
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e) personalizacji tła transmisji z wykorzystaniem materiałów graficznych udostępnionych 
przez Zamawiającego . 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje dwa typy wydarzeń: 
Typ 1: Wydarzenie typu konferencja polska: 

 zorganizowane w formie dwóch sesji dyskusyjnych on-line (w dwóch różnych terminach z 
odstępem tygodniowym) 

 każda część będzie trwała do 2 godzin zegarowych 

 w każdej części weźmie udział około 4-6 prelegentów i moderator 

 wydarzenie w języku polskim, z możliwością tłumaczenia na język migowy na żywo (2 
tłumaczy)  

 streaming na żywo na wskazanym profilu Facebook i Youtube 

 udział w wydarzeniu dla publiczności otwarty lub z wykorzystaniem rejestracji 

 możliwość zadawania pytań na żywo  

 nagranie wydarzenia na potrzeby udostępnienia w innym terminie 
 

Typ 2: Wydarzenie typu konferencja międzynarodowa (na potrzeby misji gospodarczej): 

 zorganizowane w formie dwóch sesji dyskusyjnych on-line (w jednym terminie, ale z 
przerwą od jednej do czterech godzin) 

 każda część będzie trwała do 2 godzin zegarowych 

 w każdej części weźmie udział około 4-6 prelegentów i moderator 

 wydarzenie w języku angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język polski 
(możliwość kilkuminutowego opóźnienia wersji polskiej) 

 wydarzenie z możliwością tłumaczenia na język migowy na żywo (2 tłumaczy)  

 streaming na żywo na wskazanym profilu Facebook i Youtube 

 udział w wydarzeniu dla publiczności otwarty lub z wykorzystaniem rejestracji 

 możliwość zadawania pytań na żywo (dot. wersji angielskiej)  

 nagranie wydarzenia na potrzeby udostępnienia w innym terminie 
 
W projekcie zakłada się realizację maksymalnie czterech wydarzeń typu 1 w roku 2020 i 
maksymalnie 4 wydarzeń typu 2 w roku 2020. 
 
Wyceny należy dokonać dla jednego wydarzenia typu 1 i jednego wydarzenia typu 2.  
 
3. Termin realizacji:  

Na czas realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r., według 
harmonogramu ustalonego w trybie roboczym.  
 

4. Miejsce świadczenia usługi:  
Nie dotyczy (działania realizowane są w formule zdalnej – on-line)  
 

5. Składanie propozycji cenowych dokonywane jest: 
a) w formie skanu wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 1 Oświadczenie o proponowanej 

cenie przesłanego w formie dokumentowej na adres e-mail 
agata.machnikpado@fundacjagap.pl. 

 
6. Termin składania propozycji cenowych 

Propozycje cenowe należy składać do dnia 6 maja 2020 r. do godz. 15.00. 
 

7. Informacje dodatkowe: 

mailto:agata.machnikpado@fundacjagap.pl
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a) Niniejszy dokument nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie może stanowić 
podstawy roszczeń wobec Zamawiającego. 

b) Dodatkowych informacji udziela: Agata Machnik-Pado, tel. 501 25 33 48, e-mail 
agata.machnikpado@fundacjagap.pl. 
 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 Oświadczenie o proponowanej cenie 
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