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Krosno, 16.10.2013 

 

Stowarzyszenie Portius 

ul. Kochanka 36 

38-400 Krosno 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 

W związku z Umową nr II/FPPRTEN/2013/24, dotyczącą realizacji projektu „Weź tradycyjne smaki 

na warsztat. Promocja produktów regionalnych wśród mieszkańców Krosna i powiatu oraz 

turystów”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy 

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, prosimy o składanie ofert na realizację zadań 

promocyjnych projektu zgodnie z przedstawioną specyfikacją w tabeli poniżej. 

 

Realizacja i przekazanie poszczególnych przedmiotów zamówienia powinno nastąpić w terminach 

podanych indywidualnie dla każdego zlecenia. 

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych i wariantowych. 

 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Specyfikacja 

 

 

1. 

Realizacja filmu promocyjnego 

dokumentującego przebieg projektu  

„Weź tradycyjne smaki na warsztat. 

Promocja produktów regionalnych 

wśród mieszkańców Krosna i powiatu 

oraz turystów” 

 

 film promocyjny powinien składać się z 

materiału nagranego podczas sześciu 

warsztatów organizowanych w Krośnie 

ramach projektu w okresie XII 2013 – II 2014 

 film musi zawierać plansze z informacją dot.  

źródła dofinansowania, niezbędne logotypy i 

oznakowanie graficzne 

 film musi posiadać podkład muzyczny wraz 

z wykupioną licencją 

 film ma przedstawiać przebieg warsztatów a 

także zawierać wypowiedzi osób w nich 

uczestniczących 

 orientacyjny czas trwania filmu 5-7 min 

 dzieło musi zostać nagrane w jakości Full 

HD 

 dzieło musi zostać oddane do dnia 

7.02.2014 
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2. 

Realizacja spotu promocyjnego 

zapowiadającego i zapraszającego na 

warsztaty w ramach projektu: „Weź 

tradycyjne smaki na warsztat. 

Promocja produktów regionalnych 

wśród mieszkańców Krosna i powiatu 

oraz turystów” 

 czas trwania ok. 30 sekund 

 realizacja w jakości Full HD 

 koncepcja scenariusza zostanie uzgodniona 

z Zamawiającym według jego wskazówek 

 dzieło musi zostać oddane do dnia 

20.12.2013 

 dzieło musi zawierać niezbędne logotypy i 

oznakowanie graficzne 

 spot musi posiadać podkład muzyczny wraz 

z wykupioną licencją 

 

3. 

Realizacja projektu graficznego oraz 

wydruk plakatów promocyjnych 

projektu: „Weź tradycyjne smaki na 

warsztat. Promocja produktów 

regionalnych wśród mieszkańców 

Krosna i powiatu oraz turystów 

 wykonanie projektu graficznego zgodnego 

ze wskazówkami Zamawiającego 

 wydruk 100 szt. plakatów w formacie A3 na 

papierze kredowym w pełnym kolorze 

 dzieło musi zostać dostarczone do dnia 

20.12.2013 

 dzieło musi zawierać niezbędne logotypy i 

oznakowanie graficzne 

 

 

4. 

Realizacja projektu graficznego oraz 

wydruk folderów promocyjnych 

projektu: „Weź tradycyjne smaki na 

warsztat. Promocja produktów 

regionalnych wśród mieszkańców 

Krosna i powiatu oraz turystów 

 wykonanie projektu graficznego zgodnego 

ze wskazówkami Zamawiającego 

 wydruk 500 szt. folderów w formacie A6 na 

papierze kredowym w pełnym kolorze 

 dzieło musi zostać dostarczone do dnia 

20.12.2013 

 dzieło musi zawierać niezbędne logotypy i 

oznakowanie graficzne 

 

 

5. 

Realizacja projektu graficznego oraz 

wydruk roll-upu promocyjnego 

projektu: „Weź tradycyjne smaki na 

warsztat. Promocja produktów 

regionalnych wśród mieszkańców 

Krosna i powiatu oraz turystów 

 wykonanie projektu graficznego zgodnego 

ze wskazówkami Zamawiającego 

 wydruk 1 szt. roll-upu w formacie 85x200 cm 

na płótnie reklamowym  w pełnym kolorze 

 realizacja nie obejmuje dostarczenia stelaża 

 dzieło musi zostać dostarczone do dnia 

20.12.2013 

 dzieło musi zawierać niezbędne logotypy i 

oznakowanie graficzne 
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Wycenę prosimy dostarczyć do siedziby Zamawiającego z przybitą pieczątką firmy i podpisem 

osoby wypełniającej do dnia 23 października 2013. 

 

Uwaga: Wykonawca usługi zostanie wyłoniony w dniu 23.10.2013 w oparciu  

o najkorzystniejszą cenowo ofertę. 

 

 

 

 

Prezes Stowarzyszenia Portius 

Zbigniew Ungeheuer 

 

 


