Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673
Warszawa, NIP: 522-00-18-559 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę
i dystrybucję cyfrowych treści edukacyjnych, według poniższej specyfikacji:
I.

Przedmiot zamówienia.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Stworzenie biblioteki (lub katalogu lub zbioru) audiobooków o tematyce związanej z ochroną
środowiska, smogiem, czystym powietrzem, klimatem itp. (z wyłączeniem książek dla dzieci).
2. Udostępnienie ww. „biblioteki” w ogólnodostępnej aplikacji mobilnej.
3. Dotarcie z informacją o kolekcji do grupy minimum 200 000 odbiorców.
4. Zapewnienie trzech miesięcy nieodpłatnego dostępu do każdego z audiobooków dla
zainteresowanych (bez abonamentu).
5. „Biblioteka” powinna zawierać minimum cztery tytuły książkowe z ww. tematyki (pkt. 1).
6. Książki proponuje Wykonawca, Wykonawca odpowiada za przygotowanie audiobooków (cały
proces z uwzględnieniem praw autorskich w kontekście wydania i udostępniania audiobooków).
7. NFOŚiGW zastrzega, że książki nie mogą zawierać treści nieodpowiednich dla osób
niepełnoletnich, obraźliwych, nieprzyzwoitych, ośmieszających.
8. Wykonawca przygotuje i udostępni, także nieodpłatnie dla zainteresowanych, cztery podcasty
(czas trwania jednego min. 10 – max. 15 minut) w okresie funkcjonowania udostępnionej
biblioteki.
9. NFOŚiGW zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag odnośnie proponowanych treści podcastów.
10. Wykonawca zapewni osobę/osoby, która będzie czytała książki oraz prowadziła podcasty.
11. Usługa będzie zawierała informacje o udziale NFOŚiGW w przedsięwzięciu oraz logo
NFOŚiGW (treść i miejsce do uzgodnienia).

II.
Termin realizacji
1. Udostępnienie łącznie dwóch pierwszych audiobooków – najpóźniej do końca marca 2020 r.
2. Udostępnienie łącznie dwóch kolejnych audiobooków – najpóźniej do końca kwietnia 2020 r.
3. Udostępnienie pierwszego podcastu – wraz z udostępnieniem dwóch pierwszych audiobooków,
udostępnienie kolejnych podcastów w odstępach maksymalnie dwutygodniowych.
III.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
1. Dysponowanie kanałem bezpłatnej dystrybucji treści poprzez aplikację mobilną.

Prośba o przesłanie łącznej kwoty netto i brutto za realizację całości zamówienia na adres:
joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl do dnia 3 stycznia 2020 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

