
 

Strona 1 z 2 
 

 

ZAPYTANIE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU  

Z DNIA 19.08.2022 

 

Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach realizacji projektu pt.: „Nowy model urbanizacji w Polsce – 

praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)” 

(Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju w ramach „Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Społeczny 

i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”, zwraca się do 

Państwa z zapytaniem dotyczącym realizacji usługi transmisji online w ramach konferencji, która 

odbędzie się w dniu 13.09.2022 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Plac Trzech 

Krzyży 3/5) w Warszawie. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę transmisji online realizowaną w ramach konferencji, która odbędzie 

się w dniu 13.09.2022 r. w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w Warszawie, zapewniającą: 

 obsługę techniczną transmisji, 

 rejestrację poszczególnych wydarzeń w jakości Full HD (1080p),  

 profesjonalny sprzęt umożliwiający zarejestrowanie oraz transmisję online, uwzględniający min. 2 

(dwie) kamery Full HD z możliwością podpięcia dodatkowych kamer wraz z podłączeniem do 

nagłośnienia znajdującego się na miejscu wydarzenia oraz cyfrowy mikser HD; w swoich zasobach 

sprzętowych Wykonawca powinien posiadać dodatkowy sprzęt, który umożliwi realizację usługi, 

np. głośniki, ew. mikrofony oraz statywy do mikrofonów itp., 

 odpowiedni poziom jakości dźwięku i obrazu oraz możliwość regulowania skali dźwięku  

i obrazu, 

 osadzenie jednoczesnej transmisji na profilach Zamawiającego (profil Obserwatorium Polityki 

Miejskiej – Facebook, YouTube), 

 instalację sprzętu technicznego z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym 

bezproblemową realizację transmisje we wskazanym przez Zamawiającego terminie, 

 archiwizację transmisji w jakości Full HD. 

 

Dodatkowo, w ramach usługi należy uwzględnić godzinną próbę techniczną, zrealizowaną dzień wcześniej 

(tj. 12.09.2022) w godzinach popołudniowych. Cena całkowita usługi powinna uwzględniać 

wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia (w tym m.in. ewentualne koszty 

obsługi i logistyki itp.). 

 

Nagrywanie odbywać się będzie w godzinach od około 10:00 do około 18:00, z udziałem maksymalnie 6 

prelegentów na scenie oraz ok. 200 osób w formie publiczności. Zamawiający nie przewiduje uczestników 

online poszczególnych sesji. Sala konferencyjna wyposażona będzie w odpowiedni pakiet techniczny, tj. 

system nagłośnieniowy, mikrofony bezprzewodowe (10 sztuk), rzutnik, Internet (WiFi), a także posiadać 

będzie możliwość adaptacji w przestrzeni urządzeń elektronicznych (tj. laptop). 
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Zamawiający na podstawie przyjętego kryterium wyboru, tj.: 100% cena i według wzoru: 

liczba punktów = 

łączna cena brutto najniższa za całość zamówienia/łączna cena brutto za całość zamówienia 

oferta badana x 100 

 

wybierze najkorzystniejszą ofertę, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów. Przyznane 

punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Oferty nie spełniające wymogów zapytania będą 

podlegały odrzuceniu. Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa na realizację zamówienia, na 

wzorze przesłanym przez Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje wypłacenia zaliczek na realizację 

zamówienia. Przesłany wzór umowy podlega akceptacji i możliwości wniesienia uwag przez Zamawiającego. 

 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku Formularz ofertowy, który stanowi 

Załącznik 1 do Zapytania Ofertowego. Prosimy o przesyłanie ofert na realizację całości zamówienia (łączna 

kwota netto i brutto) na adresy e-mail: kkudlacz@irmir.pl oraz mdawid@irmir.pl do dnia 25 sierpnia 2022 

r. do godziny 14:00.  

 

Osoby do kontaktu: 

Katarzyna Kudłacz 

tel. 12 634 25 13 wew. 50  

e-mail: kkudlacz@irmir.pl  

 

Marta Dawid 

tel. 12 634 25 13 wew. 50  

e-mail: mdawid@irmir.pl 

 

Załączniki: 

1. Załącznik 1. Formularz ofertowy 
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