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 Kraków, dnia 24.09.2021 r. 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

dotyczące wykonania usługi tj. transmisji online (streamingu) wydarzenia pn. VI 

FORUM Green Smart City w ramach projektu pod nazwą „Konferencja FORUM 

Green Smart City”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z umową nr 141/2019/Wn50/EE-ee/KU/D 

dotyczącą II naboru do programu priorytetowego „Edukacja Ekologiczna”. 

 

 

I) INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Nazwa zamawiającego: 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

aleja Adama Mickiewicza 21 

31-120   Kraków 

NIP: 675 000 21 18 

REGON: 000001815 

2. Nazwa jednostki zamawiającej: 

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  

w Krakowie  

aleja Adama Mickiewicza 21C 

31-120 Kraków 

tel. 12 662 41 94  

e-mail: ctt@urk.edu.pl 

  

II) OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM 
 

Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach formalnych z Zamawiającym jest: 

imię i nazwisko: Anna Balakowska 

telefon: 12 662 41 94 

e-mail: anna.balakowska@urk.edu.pl 
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III) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29.10.2021 r. Konferencja zostanie 

zorganizowana w wersji hybrydowej lub 100% online (w zależności od sytuacji 

pandemicznej). W wersji hybrydowej jedna połowa uczestników będzie obecna osobiście, 

a druga połowa online. Organizator zastrzega sobie prawo do tego by, zależnie od sytuacji 

epidemiologicznej, zadecydować w jakiej wersji odbędzie się Konferencja (hybrydowo lub 

100% online). 

 
 
Zakres usługi zawiera poniższa tabelka. 
 

Etap realizacji usługi Wyszczególnienie 

 

Zapewnienie kompletu informacji 

technicznych odnośnie transmisji 

online i występów przed kamerą 

(dla uczestników, gości, a także 

Organizatorów) 

 

 wysyłanie linków i zaproszeń, pełne wsparcie 

techniczne odnośnie udziału 

 wysyłanie instrukcji odnośnie rejestracji / 

logowania, a także samego użycia narzędzia     

do transmisji online 

 

 

Zapewnienie streamingu online 

 

 

 

 

 

 

 zapewnienie odpowiedniego sprzętu 
oświetleniowego oraz nagłośnieniowego 

 wideo z kilku różnych kamer, w tym zbliżenia 
na prelegentów 

 weryfikacja obecności wszystkich logujących się 
odbiorców – możliwość stworzenia listy 
odbiorców 

 wcześniejsze próby podłączenia z prelegentami  

 zamieszczenie podpisów, animacji, grafik, 
plików do pobrania 

 odtwarzanie plików multimedialnych 

 możliwość zadawania pytań prelegentom przez 
osoby uczestniczące w wydarzeniu online 
(komunikacja dwustronna: prelegenci – 
uczestnicy online) 

 archiwizacja nagrania 
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IV) WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTA 
 

Oferent powinien posiadać wiedzę w zakresie prowadzenia transmisji online oraz 

dysponować niezbędnym do realizacji zadania sprzętem. 

 

V) KONTROLA WYKONYWANYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Kontrola jakości prac przez Zamawiającego będzie prowadzona na bieżąco na 

każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 

VI) WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

Zamawiający dokona płatności na podstawie jednej faktury obejmującej 100% wartości 

oferty w terminie 14 dni licząc od daty prawidłowo wystawionej faktury. Dane do faktury 

przekaże Zamawiający. 

Podstawą wystawienia faktury VAT będzie prawidłowo sporządzony oraz przyjęty bez 

uwag przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy. 

 

VII) TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: październik – listopad 2021 r. . 

  

VIII) SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN 

SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. 

2. Cena  musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością w setnych częściach 

złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości. 

3. Cena oferty musi obejmować kompleksową realizację zamówienia i uwzględniać wszystkie 

składniki cenotwórcze. 

4. Cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT.   

5. Cena oferowana musi być stała, tzn. nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji 

(wykonywania) przedmiotu zamówienia. 

6. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy: 

ctt@urk.edu.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej). 

7. Termin składania ofert od 27 września 2021 r. do 4 października 2021 r.  

8. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

  

 

IX) KRYTERIA OCENY OFERT: 

 

mailto:ctt@urk.edu.pl
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Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów, którym przyporządkowane 

zostały następujące wagi: 

 

Lp. KRYTERIUM ZNACZENIE  

I. Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (C) 100% 

RAZEM 100% 

 

  

 

 

X) INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych  

w ramach zamówienia.  

2. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu 

oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. 

ustawą.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku 

gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zaproszenia do składania ofert na 

każdym etapie bez podania przyczyny. 

5. Oferty niekompletne, bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.  

 


