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Rozeznanie rynku w formie
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Nowy Targ, 10 październik 2018 r.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
SPISZ - PODHALE
ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ
Dane identyfikacyjne zamawiającego

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie w systemie wirtualnym (na
platformach cyfrowych) dwóch izb regionalnych :spiskiej i podhalańskiej.
I.

Opis przedmiotu zamówienia:
Projekt spełniający funkcję edukacyjno-rozrywkową obejmuje przygotowanie platformy VR
(wirtualnej rzeczywistości) dwóch izb regionalnych: podhalańskiej i spiskiej. Platforma musi umożliwić
odtworzenie treści na okularach typu Oculus i HTC VIVE oraz na urządzeniach mobilnych (smarfony,
tablety) i komputerach stacjonarnych z dostępem do Internetu.
Punktem wyjścia projektu będzie fizyczne zaaranżowanie przez Wykonawcę dwóch izb
regionalnych zgodnych z potrzebami projektu. Izby muszą być w pełni zgodne z historycznymi
uwarunkowaniami (ilość pomieszczeń, ich rozkład etc.) oraz znajdować się na terenie Spiszu i
Podhala.
Obydwie izby muszą być wykonane i zaaranżowane w dwóch porach roku tj. latem i zimą.
W finalnym projekcie odbiorca musi mieć możliwość płynnego przełączania się pomiędzy tymi
wariantami.
Po zaaranżowaniu izby te muszą każdorazowo zostać sfotografowane w formie pełnej panoramy
sferycznej o rozdzielczość minimalnie 40000x20000px, tak aby możliwe było dostrzeżenie wszystkich
detali, nawet na maksymalnych zbliżeniach.
Ponadto w obydwu izbach muszą się znaleźć przedmioty nawiązujące do tradycji, kultury i
historii terenów LGD Spisz-Podhale. Mają to być w szczególności przedmioty codziennego użytku,
niezbędne w pracy domowej i pracy na roli, przedmioty ozdobne oraz kultu religijnego.
Wykorzystane przedmioty będą mieć znaczenie symboliczne, mają tworzyć klucz który pozwoli
przedstawić historię i sposób ich wykorzystania. Ideą jest zabranie widza w centrum wydarzeń, by w
sposób ciekawy i nowoczesny przedstawić niżej opisane treści.
Obrazując: osoba odwiedzająca wirtualne izby regionalne musi mieć wybór pomiędzy izbami
podhalańską i spiską oraz ich wariantami: letnim i zimowym. Następnie po najechaniu kursorem i
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kliknięciu na wybrany symbol (np. formy służącej do produkcji oscypków) odtworzony zostanie film
nagranego technologią 360° prezentującego wnętrze bacówki i bacę , który opowie o procesie
powstawania oscypków.
Środkiem przekazu będą filmy (w ilości co najmniej 12 sztuk) nagrane w technologii pełnych 360° i
rozdzielczości obrazu 8K.
Poniższa lista zawiera przykładowe przedmioty - symbole oraz ogólny scenariusz każdego z filmów,
który musi zostać wykonany. Organizacja każdego planu filmowego, zaaranżowanie poszczególnych
scen i rekwizytów oraz zapewnienie zgód na filmowanie (wraz ze związanymi z tym kosztami) leży po
stronie Wykonawcy.















Stół z lokalnymi produktami – film przedstawiający przygotowanie tradycyjnych potraw
charakterystycznych dla terenu Podhala i Spisza. Potrawy muszą być przygotowane przez
któreś z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Stowarzyszenia.
Narzędzia pasterskie – film nakręcony na terenie bacówki, pokazujący funkcjonowanie
bacówki, życie na bacówce oraz proces powstawania oscypków i zyntycy.
Manekin w tradycyjnym stroju regionalnym – film obrazujący różnorodność regionu pod
względem strojów, nakręcony przy współpracy z lokalnymi zespołami w miejscach
charakterystycznych dla danej grupy; zaprezentowanie ich twórczości: pieśni i tańca.
Krosno ręczne – film o metodzie obróbki lnu, znaczeniu rośliny
Gwiazda betlejemska – zaprezentowanie tradycji odwiedzania domów przez kolędników w
okresie Bożego Narodzenia, prezentacja kolęd z regionów.
Krzyż – film pokazujący celebrowanie świąt Bożego Narodzenia na tym terenie, uroczysta
Pasterka w której biorą udział odświętnie ubrani górale, zwrócenie uwagi na stroje, szopkę
Drewniana ława – film pokazujący życie towarzyskie gazdów, zimowe posiady gazdów, w
czasie których opowiadane są legendy, ciekawostki.
Dzwonki do sań – film przedstawiający życie towarzyskie w okresie zimowym, organizacja
kuligów, watr.
Pług – film pokazujący życie chłopa na wsi, poruszenie tematu pańszczyzny. Film częściowo
powinien zostać nagrany na ternie Zamku w Niedzicy (organizacja i zapewnieni zgód po
stronie Wykonawcy).
Dłuta – pokazanie sztuki obróbki drewna (przedmioty użytkowe i ozdobne)
Dudy podhalańskie
o film przedstawiający proces powstawania instrumentów, np. skrzypce, dudy
podhalańska, prezentacja instrumentów
o film o instrumentach pasterskich

Ponadto przy tworzeniu wirtualnych izb regionalnych muszą zostać wykorzystane zdjęcia
archiwalne zeskanowane przez skaner o wysokiej rozdzielczości. Zgromadzenie zdjęć oraz ich
zeskanowanie leży w kwestii Wykonawcy projektu. Zdjęcia powinny zostać rozmieszczone w izbach,
uzupełniając ich wystrój. Zdjęć powinno być co najmniej 40 sztuk i powinny przedstawiać one sceny
związane w wymienionymi aktywnościami.
Każdy z filmów oprócz zamieszczenia w projekcie wirtualnych izb regionalnych musi zostać
także przekazany Zamawiającemu w postaci filmów w formacie *mp4 w celu zamieszczenia ich na
portalach społecznościowych. Filmy muszą zostać przygotowane pod katem bezproblemowego
rozpoznania ich przez te portale (w szczególności Facebook i YouTube) jako filmy 360°.
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II.
III.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. Złożenie wypełnionej oferty i podpisanej przez uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy - wzór stanowi załącznik nr 1.
Termin składania ofert: data: 12 października 2018 r. godzina: 14.30

IV.

Akceptowalne formy składania ofert:
1) zeskanowaną ofertę można przesłać na adres mailowy: lgd.spisz@gmaial.com
(z zaznaczeniem opcji przeczytania wiadomości przez Odbiorcę), lub
2) złożyć w wersji papierowej na dzienniku podawczym LGD Spisz – Podhale w
Nowym Targu , ul. Bulwarowa 9 w godzinach pracy biura LGD.
3) Zamawiający zastrzega, że oferta będzie stanowić informację publiczną.

V.

Sposób sporządzenia oferty:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2) Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania w formie oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy) lub skanu.

VI.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest:
1) cena
70 %
2) doświadczenie wykonawcy
30%.
3) Warunki wykluczenia:
1) Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub
kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu
zamawiającego
czynności
związane
z
przygotowaniem
i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
4) Termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2019 r.
5) Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu
ofertowym.
Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym,
zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.
6) Osoby do kontaktu z ramienia LGD Spisz – Podhale:
1) Adam Andrzej Kustwan
tel. 664 758 092
2) Agnieszka Kaszycki
tel. 664 758 092
7) Załączniki:
1) wzór zapytania ofertowego
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