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ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązujących w Ozorkowskim
Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.
1. Nazwa i adres zamawiającego.
Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków
NIP 732 17 52 233
tel. 042 277 14 00, fax. 042 277 14 01, e-mail: opk@opkspzoo.eu
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
1.
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło w postaci
przygotowania i opublikowania materiałów promocyjnych dotyczących działań w ramach realizacji
projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Miasta Ozorków” podejmowanych przez
Zamawiającego.
2.
Dzieło, o którym mowa w ust.1, będzie realizowane w szczególności poprzez:
a) przygotowanie i wykonanie fotografii reporterskich z realizacji inwestycji w ramach
przedmiotowego projektu;
b) przygotowanie i wykonanie materiałów filmowych, w tym spotów promocyjnych, z realizacji
inwestycji w ramach przedmiotowego projektu;
c) przygotowanie materiałów prasowych dotyczących realizacji przedmiotowego projektu;
d) systematyczne publikowanie przygotowanych materiałów w lokalnych mediach, w tym na
prowadzonym przez Wykonawcę portalu internetowym e-ozorkow.pl
3.
Przygotowane i publikowane materiały nie mogą zawierać żadnych treści szkodzących
wizerunkowi Zamawiającego, a także obraźliwych, sprzecznych z ogólnymi normami społecznymi
oraz muszą być zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, głównie w zakresie
ochrony danych osobowych i wizerunku.
4.
Przygotowane materiały będą spełniały wymagania dotyczące „Zasady promocji projektów
dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013 oraz innych dokumentach określających zasady informacji i
promocji projektów dla beneficjentów.
5.
Wykonawca jest zobowiązany przed jakąkolwiek publikacją przygotowanych materiałów
dla Zamawiającego, do otrzymania akceptacji materiałów co do treści i formy przy wykorzystaniu
poczty elektronicznej osób wyznaczonych
6.
Zamawiający otrzyma pełną dokumentację fotograficzną i filmową w żądanym formacie.
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3. Inne wymagania zamawiającego wobec zamówienia i wykonawcy.
•

•

•

•

•

•

Wykonawca przenosi bez ograniczeń terytorialnych i na czas nieokreślony na rzecz
Zamawiającego, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia
woli, autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wchodzących w skład przedmiotu
umowy. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa własność
egzemplarzy, na których utrwalono utwór, co do którego następuje nabycie tych praw oraz
prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do
utworów.
Przeniesienie prawa, wskazanego powyżej rozciąga się na następujące pola eksploatacji:
zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym informatycznymi, cyfrowymi;
wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji przedsięwzięć lub inwestycji, w tym
poprzez Internet, wprowadzanie do pamięci komputera, tworzenie kopii zapasowych,
wprowadzanie do obrotu z włączeniem obrotu handlowego, w dowolnym miejscu i czasie w
dowolnej liczbie, publiczne prezentowanie utworu, wykorzystywanie utworu w celach
promocyjnych.
Wykonawca oświadczy, iż udostępnianie, zbywanie lub rozpowszechnianie na polach
eksploatacji wymienionych powyżej może następować w całości, w części, fragmentach,
samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła
zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji.
Wykonawca oświadczy, iż w chwili przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, w
tym również jego części, przysługiwać mu będzie pełnia autorskich praw, prawa te nie będą
obciążone żadnymi prawami osób trzecich, ani nie będą naruszać prawa ani interesów i dóbr
prawem chronionych osób trzecich.
Wynagrodzenie umowne w zamówieniu obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw
autorskich majątkowych do utworów oraz przeniesienie prawa do zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów na wszelkich polach eksploatacji
wskazanych w Umowie oraz przeniesienie własności nośników/egzemplarzy, na których
utwory utrwalono.
Wykonawcy przysługuje prawo wykorzystania dokumentacji, o której mowa w zamówieniu,
do rozpowszechniania w zakresie: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, a także
rozpowszechnienie w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3.Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §1,
- od 1 marca 2014 r. do 30 listopada 2014 r.
4. Wskazanie osób upoważnionych do kontaktów
Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy przy realizacji niniejszej umowy.
Zamawiający powołuje swojego przedstawiciela w osobie
- Pani Ewy Maniak tel. 42- 270-04-04, mail: e.maniak@opkspzoo.eu
- Pan Jarosław Kondaszewski, tel. 604-073-174, mail: j.kondaszewski@opkspzoo.eu
5. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy przesłać: mailem na adres opk@opkspzoo.eu oraz do wiadomości na adres
t.komorowski@opkspzoo.eu, k.szacilowski@opkspzoo.eu lub faxem na numer 42 277 14 01 , bądź
też dostarczyć w inny sposób w formie pisemnej na adres zamawiającego do dnia 27.02.2014r.
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O dokonanym wyborze zamawiający poinformuje oferenta który został wybrany w trybie
postępowania ofertowego do realizacji zadania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
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