„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Zapytanie ofertowe
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

dotyczy:

przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych

I. NAZWA I ADRES ZLECENIODAWCY
Lokalna sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 76/3
47-220 Kędzierzyn – Koźle
NIP: 7492017167
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich;
2. Zapewnienie materiałów szkoleniowych.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Warsztaty przeprowadzane będą w klasach IV – VII szkół podstawowych z terenu Gminy Bierawa,
jak poniżej:
a. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni
4 klasy * 2 godz. = 8 godz.*
b. Szkoła Podstawowa w Dziergowicach
4 klasy * 2 godz. = 8 godz.*
c. Szkoła Podstawowa im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni
4 klasy * 2 godz. = 8 godz.*
*jako godzina rozumiana jest jednostka lekcyjna w wymiarze 45 minut
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2. Każdy dwugodzinny blok to:
1)
2)
3)
4)
5)

Wprowadzenie do ogólnych zasad -15 min.
Gdzie szukać inspiracji? -15 min.
Sztuka prowadzenia szkiców i notatek -15 min
Sztuka pisania dialogów i opisów - 15 min.
Rola scenerii i praca nad konspektem. -30 min.

3. Zamawiający wymaga, by osoba prowadząca warsztaty bezwzględnie spełniała poniższe kryteria:
1) wykształcenie związane z dziennikarstwem (studia/studium/kurs) i/lub czynny dziennikarz,
2) szkoleniowiec/trener, potrafiący wykazać się minimum 10 szkoleniami o podobnym zakresie,
3) umiejętność współpracy z dziećmi/rozumienia toku myślenia dziecka szkolnego,

4. Za przygotowanie Sali do przeprowadzenia warsztatów odpowiedzialna jest poszczególna szkoła.
5. Za zrekrutowanie Uczestników odpowiedzialna jest poszczególna szkoła.
6. W każdej klasie przewidziano udział około 10-25 osób, nie mniej niż 120 osób, nie więcej jednak
niż 200 osób łącznie.
7. Ostateczna liczba Uczestników podana zostanie najpóźniej 04 września 2017 r.
8. W skład materiałów szkoleniowych wchodzą:
1) notes A4 dla każdego Uczestnika,
2) długopis dla każdego Uczestnika,
9. Materiały oznakowane powinny być zgodnie z wymogami programu i podlegają akceptacji
Zamawiającego.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 29 września 2017 r., przy czym materiały szkoleniowe
muszą być gotowe w dniu rozpoczęcia warsztatów. Szczegółowy harmonogram spotkań ustalony będzie z
Dyrektorami Szkół.
V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do zapytania ofertowego.
2. W przypadku osoby fizycznej, w polu VAT należy wpisać znak „-„, z kolei wskazana cena brutto
będzie ostateczną, jaką poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia (obejmie
również składki konieczne do poniesienia ze strony pracodawcy).
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: listy@lokalna24.pl
lub też dostarczona osobiście na adres: Lokalna sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 76/3, 47-220 KędzierzynKoźle, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2017 r. do godz. 17.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
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4. Zleceniodawca poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek.
5. W toku badania i oceny ofert Zleceniodawca może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VII. KRYTERIUM OCENY OFERT
Cena: 100 %, maksymalne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za cały zakres realizacji zamówienia.
Rozpatrzeniu podlega cena ryczałtowa brutto jako całości, przy czym pod uwagę będą brane tylko oferty
bezwzględnie spełniające kryteria określone w punkcie III.3 niniejszego zapytania. Cena powinna
obejmować wszystkie niezbędne koszty konieczne do wykonania zlecenia.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Ewentualnych informacji udziela Pani Beata Witamborska pod numerem tel. 77 483 40 49 oraz
adresem email: listy@lokalna24.pl.
IX. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1 – Wzór formularza ofertowego
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