
 
Zapytanie ofertowe  

 
1. Zamawiający  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
ul. Konstruktorska 3A,  
02-673 Warszawa,  
NIP 522 - 00 - 18 – 559, REGON: 142 137 128.  
 
2. Przedmiot zamówienia:  

Udostępnienie i obsługa operatorska w czasie rzeczywistym przez Internet spotkania: 
Szkolenia w zakresie realizacji projektów dofinansowanych w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

w dniu 27-28.06.2018 r. 

 
 
a) nagranie transmisji online za pomocą 2 kamer HD z (sala do 100 osób).   
b) zapewnienie transmisji dla co najmniej 2000 uczestników;  
c) udostępnienia odtwarzacza na stronie internetowej NFOŚiGW lub na dedykowanej stronie 
internetowej (z logotypami Zamawiającego) dostarczonej przez Wykonawcę. Dedykowana strona nie 
może zawierać reklam lub odnośników zewnętrznych;  
d) udostępnienie okna „czatu” dla uczestników transmisji z możliwością zgłaszania uwag/ propozycji 
do projektu programu (nie zadawanie pytań);  
e) opracowanie oraz montaż (postprodukcja) materiałów audiowizualnych w tym: przygotowanie 
plansz, grafik i pasków informacyjnych na potrzeby realizacji, z wykorzystaniem prezentacji 
dostarczonych przez Zamawiającego;  
f) przesłanie Zamawiającemu na wskazany przez niego adres e-mail raportu statystyk dotyczący liczby 
użytkowników transmisji internetowej;  
g) dostarczenie Zamawiającemu zmontowanego materiału w postaci pliku MP4 lub FLV o jakości co 
najmniej 720p;  
h) przeniesienia na NFOŚiGW praw do całości nagranego materiału.  
 
Termin i czas trwania konferencji:  
27-28.06.2018  czerwca 2018 roku. Czas trwania zgodny z załączonym Planem sesji. 
Na sali będzie możliwe wcześniejsze rozłożenie sprzętu.  
 
Miejsce realizacji usługi: 
NFOŚiGW, Warszawa ul. Konstruktorska 3A, sala 102 
 
3. Przygotowanie oferty, Kryteria wyboru oferty  
Kryterium wyboru oferty jest cena.  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną maksymalną brutto.  
Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców (którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie) o 
wyborze najkorzystniejszej oferty.  
4. Miejsce i termin składania oferty  
Oferty zawierające pełne dane Wykonawcy oraz cenę brutto oferty za realizację przedmiotu 
zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: krzysztof.kuczek@nfosigw.gov.pl do  
19 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.  
Liczy się termin otrzymania przez NFOŚiGW oferty, a nie termin wysłania jej przez Wykonawcę. 
Oferty, które wpłyną po podanym terminie nie będą rozpatrywane.  



5. Osoba do kontaktów  
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Krzysztof Kuczek,  
e-mail: krzysztof.kuczek@nfosigw.gov.pl (w godz. 7.30 -15:30). 
 
 


