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ZAPYTANIE OFERTOWE – PORÓWNAWCZE  
NR  3/INFO Wilno/PARTNERZY/2018  

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Wileńszczyzna, adres ul. Kanonia  20/22 /16, 00-278 Warszawa, NIP  7010064264, REGON 
14094389400000,  KRS 0000277422, reprezentowana przez Miroslava Ciunovica – Prezesa Zarządu 
Fundacji 

 

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA 

1. Przedmiotem zamówienia są: usługi eksperckie, polegające na: formatowaniu i 
opracowaniu merytorycznej i programowej oferty, przeszkoleniu lokalnego zespołu do 
jej realizacji,  oraz na stworzeniu strategii rozwoju i funkcjonowania informacyjno-
publicystycznej, polskojęzycznej redakcji korespondenckiej w Wilnie na lata 2019-2021. 
Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta na okres kończący się nie później niż 31 
grudnia 2018 r. 

2. Zakres obowiązków Oferenta:  

A) Zarządzanie całością projektu polegającego na stworzeniu telewizji skierowanej do 

Polonii na Litwie, a w szczególności: 

 Nadzoru finansowego i merytorycznego nad zakupami technologicznymi związanymi 

z wyposażeniem redakcji, studia, emisji, tzw. reżyserki; 

 Nadzorowaniu pracy zespołu Fundacji w zakresie identyfikacji potrzeb informacyjno-

publicystycznych Polonii na Litwie; 

  Nadzorowaniu rekrutacji, prowadzeniu szkoleń i nadzorowaniu zespołu dziennikarskiego 

i technicznego redakcji news i publicystyki  

 Nawiązaniu współpracy z mediami polskimi i litewskimi w Wilnie, promocji tv Info Wilno 

w początkowym okresie jej funkcjonowania; 

 Stworzenie audycji informacyjnej oraz publicystycznej; 

  Opracowanie koncepcji oprawy graficznej projektu  

 Opracowanie koncepcji finansowej, programowej i organizacyjnej INFO Wilno na lata 

2019-2021, we współpracy z partnerami projektu. 

 

 

 



3. Efekt końcowy zamówienia: 

Celem realizacji umowy jest uzyskanie rezultatu w postaci powstania elementów opisanych w 
niniejszym punkcie poniżej, stanowiących podstawę do realizacji programu na terenie Republiki 
Litewskiej. Usługi powyższe uznane będą za zrealizowane jeżeli w momencie zakończenia realizacji 
umowy osiągnięte zostaną następujące rezultaty: 

a) Współpraca przy wyłonieniu, przeszkoleniu  oraz zatrudnienie zespołu redakcyjnego zdolnego 
do regularnego wydawania codziennego, przez 7 dni w tygodniu, 15-minutowego program 
informacyjnego dla Polonii na Litwie  

b)  Współpraca przy wyłonieniu,  przeszkoleniu  oraz zatrudnienie zespołu redakcyjnego 
zdolnego do regularnego wydawania programów publicystycznych, z uwzględnieniem zespołu 
dziennikarskiego i technicznego   

c) Stworzenie audycji informacyjnej oraz publicystycznej; 

d) Opracowana koncepcja finansowa, programowa i organizacyjna INFO Wilno na lata 2019-
2021, we współpracy z partnerami projektu. 

4.  Terminy wykonania zamówienia: 

W/w prace zostaną wykonane w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, ale nie później niż 31.12.2018 r. 

 

III. OPIS WARUNKÓW PRZYJĘCIA PRZEZ ZLECAJĄCEGO OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

 
1.   Uwarunkowania zamawiającego: 

A) Zapytanie jest przeprowadzane w związku z opracowywaniem przez Zamawiającego oferty na 
realizację zadania publicznego pod roboczym tytułem  INFO Wilno 

B) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

C) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 
podwykonawcom. 

D) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

E) Zamawiający jest związany ofertą złożoną przez oferenta wyłącznie w wypadku podpisania 
umowy z KPRM na realizację zadania Pod roboczym tytułem ”INFO Wilno”.  

F) W celu świadczenia usług wymienionych powyżej, ich szczegółowy zakres i ostateczne 
warunki finansowe będą przedmiotem negocjacji i  zostaną określone szczegółowo w umowie 
zawartej pomiędzy Zleceniodawcą, a Wykonawcą. 

2. Wymagane kwalifikacje oferenta: 

A) Znajomość litewskiego rynku medialnego  

B) Co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w 
redakcjach newsowych  



C) Znajomość procesów produkcyjnych i formatów publicystycznych 

D) Kwalifikacje i umiejętności interpersonalne 

3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. 

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie   

Zamówienia. 

Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązanie 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: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu 
nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za 
odrzuconą. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Oferta powinna: 

 posiadać datę sporządzenia, 

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,  

 być podpisana czytelnie przez wykonawcę, 

 zawierać cenę brutto, 

 zawierać datę ważności oferty, 

 zawierać cv osób zaangażowanych w realizację zlecenia, 

 zawierać zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej. 

2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać 
wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach 
określonych w ofercie Wykonawcy i projekcie umowy, w tym także koszty z tytułu 
przeniesienia majątkowych praw autorskich. 

3. Ceny podane w ofercie mogą podlegać zmianom. Zależeć będą  od ostatecznego zakresu 
prac/zadań określonych w Umowie o dofinansowanie realizacji projektu, pod roboczym 
tytułem :  INFO Wilno    

4. Ceny należy wyrazić w jednostkach pieniężnych tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający nie ma obowiązku uzasadnienia dokonanego wyboru oferty.  



V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta (skan z podpisem/ami) powinna być wysłana na adres e-mail: 
fundacja.wilenszczyzna@gmail.com lub dostarczona za pośrednictwem poczty lub osobiście do 
siedziby Fundacji Wileńszczyzna do dnia 11 czerwca 2018 r., wraz z załączonym w wypadku firm, 
skanem wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 

2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

 

VII.  OCENA OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 Cena ofertowa (40%) 

 Doświadczenie i kwalifikacje  oferenta (60%) 

2. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny 
ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. 

 

VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie. 

2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
niedokonania wyboru żadnej z ofert. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

6. Niniejsze zapytanie ofertowe: 

a. nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych; 

b. nie inicjuje aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 70[1] i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks Cywilny. 

VIII.  DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zasady, zakres realizacji projektu oraz ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w 
trakcie  procesu negocjacyjnego na bazie ostatecznego kształtu, warunków umowy o 
dofinansowanie zadania publicznego, pod roboczą nazwą:  INFO Wilno.  

2. Dodatkowych informacji w sprawie zakresu prac, jak i w pozostałych sprawach udziela:  
Małgorzata Stefanowicz pod adresem e-mail: malgosia.stefanowicz@gmail.com lub telefonicznie 
pod numerem 0048 694 725 778. 

mailto:fundacja.wilenszczyzna@gmail.com

