ROZEZNANIE RYNKU nr 1/X/2020 z dn. 12.10.2020 r.
- dotyczy dywersyfikacji usług poprzez wprowadzenie nowej usługi.
Opis przedmiotu zamówienia:
4ES Non Profit Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu związanego z dywersyfikacją usług poprzez
wprowadzenie nowej usługi tj. 10 szkoleń rękodzielniczych on-line połączonych z wysyłką
półproduktów niezbędnych do stworzenia rękodzieła.
W związku z powyższym kierujemy zapytanie o wycenę usługi polegającej na:
A. Cześć A. opracowaniu scenariuszy 10 szkoleń rękodzielniczych (w tym: wybór tematyki
szkoleń rękodzielniczych, podanie listy półproduktów niezbędnych do wykonania rękodzieła,
przygotowanie szczegółowego instruktażu wykonania rękodzieła. Opracowanie scenariuszy
ma odbywać się z konsultacją z Zamawiającym. Nowa usługa powinna nawiązywać
tematycznie do Torunia i regionu kujawsko- pomorskiego.
B. Część B. produkcji i montażu 10 filmów instruktażowych w oparciu o przygotowane
scenariusze. Każdy film to osobna produkcja filmowa mająca na celu zaprezentować produkt
i pokazać jak go przygotować. Długość filmu: do 2 min. z muzyką i lektorem. (Film z kamerą
skierowaną na stół (od góry).
C. Cześć C. wykonaniu strony www, tj. strona informacyjna z możliwością edycji strony w
oparciu o panele administracyjne w technologii Wordpress. (proponowane podstrony: o
firmie, kontakt, oferta, media/foto, warsztaty), skonfigurowaniu i uruchomieniu sklepu
internetowego, w tym przygotowanie: layout, treści, funkcjonalności obejmującej
dokonywanie szybkich płatności., wykonanie niezbędnych grafik i przygotowanie działającego
sklepu www z umieszczeniem 10 produktów w oparciu o gotowe sklepy www.
D. Cześć D. wykonaniu pakietu zdjęć na białym tle, studyjnych dla 10 produktów.
Warunki:




posiadanie odpowiedniego zaplecza sprzętu, doświadczenia w realizacji usług w podobnym
zakresie.
Czas realizacji usługi: do 31 stycznia 2021 r.
Zamawiający otrzymuje pełne prawo autorskie do nagranych i wykonanych materiałów i
wizerunku z możliwością emisji i wykorzystania dla własnych celów promocyjnych na polach
emisyjnych: internet.

Oferty cenowe (wzór stanowi Załącznik nr 1) należy przesyłać do dnia 20.10.2020 r. na adres:
ola.kamycka@4es.com.pl

Załącznik nr 1 do ROZEZNANIA RYNKU nr 1/X/2020 z dn. 12.10.2020 r.

------------------------------------------(imię i nazwisko/nazwa firmy)

--------------------------------------------(nr telefonu, e-mail)

Oświadczam, iż spełniam warunki uprawniające mnie do realizacji całej usługi zgodnie z przedmiotem
zamówienia oraz w określonym terminie.

Proponuję cenę (brutto) ……………………………………. zł, (netto) …………………………………………………… zł.
za realizację całej usługi.
W przypadku zainteresowania realizacją części zamówienia, prosimy o wskazanie ww. części (tj. A, B,
C, D) oraz kwoty brutto za jej realizację.

------------------------(miejscowość, data)

-------------------------(podpis)

