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ZAPYTANIT OFERTOWE
na uslugQ fejes$acii i ?ansmitowania

sesji Rady Gminy Rybno w roku 2021

wraz
1.

z

transkrypcjE diwieku na tekst

Zamawiaiaav
Gmina Rybno

ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
NIP:571-162-94-33
2.

Trvb zam6wienia

zamawiajEcy sklada niniejsze zapytanie ofertowe zgodnie z art.4 pkt.8) ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. prawo zam6wieti publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843)
oraz zgodnie z 53 Regulaminu udzielania zam6wie6 na dostawy, uslugi lub roboty budowlane
w UrzQdzie Gminy Rybno - tj. co do zam6wieh i konkurs6w, kt6rych wartosC nie przekracza

wyrazonej w zlotych r6wnowartoici kwoty 30 000 euro.
3.

Zakres zaovtania ofertoweqo

1)

Gmina Rybno zamierza powierzya Wykonawcy wylonionemu ninieiszym zapytaniem
ofertowym wykonanie ustugi polegajqcej na rejestracji obrazu id2wiQku z przebiegu

obrad sesji Rady 6miny Rybno oraz ich transmisji na iywo (streaming video) 2a
posrednictwem sieci internetowej. Wykonawca wykona uslugq w caloici w oparciu
o wlasne 2asoby ludzkie oraz sprzetowe (Wly!t_Igpg!q!!g!G_p
internetowa). Usluga obejmure rdwnie2 wykonanie transkrypcji diwieku na tekst
w terminie do 7 dni po zakodczeniu transmisji (plik tekstowy).

2)

Minimalne parametry techniczne:

a)Obraz i diwiQk dostarczany w ramach transmisji musi byf mozliwy do
odebrania przez publicznych uiytkownik6w sieci internetowej w spos6b
ciqgty, bez zakl6cei iprzerw reklamowych,
b)transmitowany obraz powinien mieC rozdzielczosi minimum 480 linii
w pionie z czQstotliwoSciE od3wieiania nie ni2szE ni2 25 klatek na sekunde,
c)parametry zwiqzane z przesylem danych podczas transmisji muszE zapewnia

mo2liwoSa jednoczesnego ogladania transmisji
200 unikalnvch uivtLownrLdw.

ptzez

minimum

4.

Warunki udziatu w oosteoowaniu
o udzielenie zam6wienia moga ubiega6 siq Wykonawcy:
1) posiadajEcy niezbednE wiedzQ ido3wiadc?enie zapewniajqce wykonanie zam6wienia

2)

dysponujqcy potencjalem technicznym

i

osobami zdolnymi

do

wykonania

zam6wienia,

3)
4)

kt6ry zlo2y ofertQ na formularzu ofertowym stanowiqcym zalqcznik do niniejszeSo
zapytania ofertowego,
znajdujqcy siq w sytuacji ekonomicznej i finansowej po2walajqcej na realizacjQ
zamowienia.

5.

cena i warunki platnogcl 2a usluqi obiete zakresem zapvtania

1)

Oferowana cena bqdzie obowiezvwala

od dnia podpisania umowy do

dnia

r. i nie ulegnie zmianie przez caiy okres realizacji umowy.
Warunki platno6ci: platno66 po zrealizowaniu kaidej transmisji w formie
bez8ot6wkowej (przelew) w terminie do 30 dni do datv dostarczenia faktury do
31 Brudnia 2021

2)

Zamawiajqcego.

6-

Te.min wvkonania zam6wienia
Od dnia l stycznia 2021r. do dnia 3l grudnia 2021r.

7.

Krvteria ocenv ofertv

1)

ZamawiajEcy dokona oceny otrzymanych

2)

Wykonawc6w cene brutto (waga - 100%).
Opis sposobu przyznawania punktacjiza spelnienie danego kryterium:
Lp

kyterlum

Waga

1)0%

1

ofert w oparciu o zaoferowanE

Spos6b wyll.:enia punkt6w dla danego kryterium

cena

bNto oferty

ocenlanel

przez

uwagi

100%

3) Wybrana zostanie oferta, kt6ra uzyska najwiQkszE liczbq punkt6w.
4) W przypadku dw6ch lub wiQcej ofert z tq samQ liczbq uzyskanych punktow
ZamawiajEcy zasttega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych
2

8.

Wvkonawcami,

Termin zloienia oterw i wvmaqania

zamawiajqcy rozpatrzy oferty, kt6re zostanq zlo2one w terminie do 15 grudnia 2020r.,
do godziny 12:00. Oferty powinny zostaa zloione w siedzibie ZamawiajEcego, w Rybnie, przY
ul. tubawskiej 15 w oparciu o zalqczony do zapytania formularz ofertowy (zalqcznik nr 1do
niniejszego zapytania ofertowego). oopuszcza siq zloienie oferty drogE elektronicznq,
jednakie oferta powinna mied formq zeskanowanego dokumentu zawierajqcego podpasy
i pieczqtki. oferty, kt6re nie spelniE wskazanych powyiej warunk6w lub bqdq niezgodne
z

obowiazujqcymi przepisami prawa zostana odrzucone.

9.

Zastneienia

1.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewainienia niniejszeto zapytania na kaidym
jego etapie bez podania przyczyny.

2.

Zamawiajqcy nie pokrywa kosztdw czy wydatk6w poniesionych przez Wykonawc6w
w zwiqzku z przygotowaniem idostarczeniem oferty.
Nadeslane oferty nie podletajE zwrotowi.

3.

10. Informacie dodatkowe

Zamawiajqcy umieici w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rybno pod adresem
www.bip.Eminarvbno.pl informacjQ o wyborze Wykonawcy.
Wszelkie pytania zawiEzane z niniejszym zapytaniem ofertowym nale2y przesylai pocztQ
elektronicznq na adres e-mail: rybno@tminarybno.pl

z.fiott^
mgr JonnQ.Iendrycha
sehetafz Gminy

Zalqcznik nr 1
do zapytanja ofertowego
oR.263S.77 .2020

GMINA RYBNO
ul. Lubowsko 15.13-220 Rvbno
tel. (23) 696 60 55;fox. (23) 696 6811

rvbno(agminarvbno.pl www.Eminarybno.pl

fORMUI.ARZ OFERTOWY

tranimitowania
sesji Rady Gminy Rybno w roku 2021
wraz z transkrypcjq diwieku na tekst

na ustugQ rejestraaji i

Dane dotvczece wvkonawcv

Siedzibai

Adres poczty elektroni€znej:
Numer telefonu i faksu:

Numer REGON:
Numer NIP:
oane dotvcrace zamawiaiaceso
Gmina Rvbno
ul. Lubawska nr 15,13-220 Rybno

NIP:571-162-94-33
ZobowiaIania wvkonawcv
Nawiazujac do zapytania ofertowego na ustugg rejestracji itfansmitowania obrad sesji Rady Gminy Rybno
sprawy: OR.2635.17.2020 oferujq wykonanie ?am6wienia bedacego przedmiotem zapytania za cenq:
Cena oferty brutto za transmisje obrad jednej sesjiRady Gminy Rybno iwykonanie transkrypcji diwiQku na

tekst
?|

(Slownie:

oswiadczam. ie:

1.

z tre6cia zapytania ofertowego, nie wnoszq do niego iadny€h zastrzeien oraz
pnyjmuje warunki w nim zawarte. Zdobyiem tak2e informacje potrzebne do prawidlowego

Zapoznatem sie

przygotowania oferty.

{Podptr p'?a(orobruoBwnionel)

Klauzula inlbmacvna z
pos tepowanie m o udzielenie

Zgodnie z art. 13 ust.
z dnia 27

I i 2 rozporzqdzenia

zamiwienia publicznepo

Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE)

2016/679

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych

osobo$ych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE
(og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE

L

I 19 z 04.05.2016, str.

l), dalej,,RODO",

informujg, ze:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rybno,

ul. Lltbawska 15,

13-220

Rybno
inspektor ochrony danych osobowych

Z

Inspektorcm Ochrony Danych mozna si9 skontaktowai za pomocq poczty elekrronicznej.'
";

iod@gninarybno.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b9d4 na podstawie art.

6 ust.

I

lit. c RODO w

celo

zwiqzanym z udzieleniem zam6wienia mak: OR.2635.17.2020 prowadzon),rn w trybie zapltania
ofertowego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bQd4 osoby lub podmioty, kt6rym udost9pniona
zostanie dokumentacja postgpowania
stycznia 2004

r.

w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia

Prawo zam6wieri publicznych (Dz.

U. z 20)1 r. poz.

1519

i

29

2018), dalej

,,ustawa Pzp";

Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.

I usta\l]

Pzp, przez okres 4

Iat od dnia zakoiczenia postgpowania o udzielenie zam6wienia, a jezeli czas trwania umoury
przekracza 4 lata, okres przechowFvania obejmuje caly czas trwania umowy;

obowi4zek podania pftez Paniq,Pan danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotycz4cych

jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwi4zanym z udzialem w
postgpowaniu

o

udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych

danych w),nikajq z ustawy Pzp;

w odniesieniu do

Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgd4 podejmowane

w

spos6b

zautomatyzowany, stosowanie do ad. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art.

-

l5 RODO prawo dostgpu do danych osobowych

Pani/Pana dotycz4cych:

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

-;

na podstawie art. 18 RODO prawo z4dania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO * *;

-

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobo[l,ch, gdy uzna
Pani/Pan, 2e przetwarzmie danych osobo*]ch Pani,/Pana dotyczqcych narusza przepisy
RODO;

.

nie przysluguje Pani/Panu:

-

w zr,li}zktt z arl. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6r),rn mowa w art. 20 RODO;

ns podstrwie art. 21 RODO prawo sprzeciwu' wobec przetwarzania daoych Goborvycht

gdyi podstawq prawnq przetwaEania Pani/Pana danych osobowych jest trt. 6 trst. I lit.
c

RODO.

' Wiainient.: skoEystanie z p6wa do sptostowania

nie no'e skukowa' zmianE wyniku postepowania
o udzielenie zan6wienia publicznego ani zmiana postanowieh umowy w zakrcsie niezg.odnym z ustawq Pzp
onz nie noZe nerusza' integnlnoSci protokolu onz iego zalqcznik6w.

"

Wjaanienie: pnwo clo ograniczenia peelwarzania nie ma zastosowania w odnbsieniu clo
pzechowwania, w celu zapewnienia kotzystania ze Srodk,w ochrony prawnej lub w celu ochtutry $aw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwaglt na wazne hzglecly intercsu publiczhegp Unii Eurcpejskiej lub
paI

slwa c zlo nkow ski eg o -

