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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Siedlcach 

w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!”  
w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” 

Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” 
 

w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców  
spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi 

 
 

projekcji filmów kinowych o tematyce społecznej 
 
 

Zleceniodawca: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (zwany dalej „Zleceniodawcą”) 
ul. Sienkiewicza 32 
08-110 Siedlce 
tel./faks: 25 632 57 04 lub 25 632 33 25 
adres strony internetowej: www.mopr.siedlce.pl 
adres poczty elektronicznej: ap@mopr.siedlce.pl 
godziny kontaktu ze Zleceniodawcą: 8.00-16.00 (pn.-pt.) 
 

Procedura postępowania: 
1. Wybór Zleceniobiorcy prowadzony jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy.  
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).  
3. Niniejsze zapytanie ofertowe zamieszczone zostało na stronie internetowej Zleceniodawcy: www.mopr.siedlce.pl  

w zakładce o nazwie „Zamówienia publiczne” i dalej „Zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro”  
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zleceniodawcy. 

4. Zleceniobiorca przed upływem terminu składania dokumentów może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 
5. Zleceniodawca nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
7. W toku analizy ofert Zleceniodawca może prosić Zleceniobiorców o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

informacji. 
8. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków przy wyborze oferty, a także rezygnacji ze zlecenia 

bez wskazania przyczyny. 
9. O wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty wszyscy Zleceniobiorcy, którzy złożyli ofertę, zostaną poinformowani  

e-mailowo niezwłocznie po wyłonieniu Zleceniobiorcy. 
 

Opis przedmiotu usługi oraz warunki jej realizacji: 
1. Przedmiotem zlecenia jest świadczenie usługi polegającej na projekcji trzech filmów kinowych o tematyce społecznej  

dla Uczestników projektu pn.: „Stawiam na siebie!” oraz innych zainteresowanych mieszkańców miasta Siedlce.  
2. Kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 92130000-1– Usługi projekcji filmów. 
3. Sala kinowa musi znajdować się na terenie miasta Siedlce. 
4. Zleceniobiorca powinien zapewnić salę kinową z co najmniej 250 miejscami siedzącymi. 
5. Zleceniobiorca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na terenie 

obiektu, w którym będą odbywały się projekcje filmów. 
6. Projekcje filmów kinowych o tematyce społecznej obejmują następujące tytuły: 

1) „Powtórnie narodzony”, reż. Sergio Castellitto; 
2) „Chce się żyć”, reż. Maciej Pieprzyca; 
3) „Jak ojciec i syn”, reż. Hirokazu Koreeda. 

7. W przypadku braku możliwości wyświetlenia któregoś z ww. filmów po zawarciu umowy, spowodowanych 
okolicznościami niezależnymi od Zleceniobiorcy, Zleceniodawca dopuszcza możliwość wyświetlenia przez 
Zleceniobiorcę innego filmu o tematyce społecznej, po uprzednim uzgodnieniu konkretnego tytułu ze Zleceniodawcą. 
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8. Filmy kinowe powinny zostać wyświetlone w trzech kolejno następujących po sobie dniach roboczych, we wrześniu 
2014 roku, a seanse zaplanowane tak, aby rozpoczynały się w godzinach popołudniowych, tj. pomiędzy godziną 17

30
 

a 18
30

. 
 

Zleceniobiorca odpowiedzialny będzie m.in. za: 
1) zorganizowanie nośników z filmami; 
2) uregulowanie kwestii związanych z prawami autorskimi i wymaganymi licencjami do projekcji każdego z filmów; 
3) wydrukowanie oraz wydawanie (co najmniej na cztery dni przed pierwszym zaplanowanym seansem oraz  

   w dniach projekcji) mieszkańcom miasta Siedlce bezpłatnych biletów na projekcję każdego z filmów; 
4) przygotowanie i udostępnienie sali kinowej z co najmniej 250 miejscami siedzącymi na projekcję każdego  

z filmów; 
5) udostępnienie Zleceniodawcy mikrofonu przed każdym z seansów i umożliwienie przekazania zebranej widowni 

   informacji na temat realizowanego projektu i współfinansowania projekcji ze środków Unii Europejskiej w ramach 
   Europejskiego Funduszu Społecznego; 

6) zapewnienie obsługi technicznej podczas projekcji każdego z filmów; 
7) opublikowanie informacji o projekcji filmów na swojej stronie internetowej; 
8) wywieszenie w obiekcie, w którym będą wyświetlane filmy, dostarczonych przez Zleceniodawcę, plakatów 

  informujących o projekcji filmów; 
9) wyłożenie w obiekcie, w którym będą wyświetlane filmy, dostarczonych przez Zleceniodawcę, ulotek 

  informujących o projekcji filmów; 
10) umożliwienie Zleceniodawcy, w dniach projekcji filmów, oznaczenia sali kinowej, w której odbywać się będzie 

projekcja filmu, roll-up’em informującym o współfinansowaniu projektu pn.: „Stawiam na siebie!” ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 
1. W niniejszym postępowaniu oferty składać mogą Zleceniobiorcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają wiedzę  
i doświadczenie niezbędne do wykonania zlecenia, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zlecenia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie 
zlecenia. Spełnienie niniejszych warunków Zleceniobiorca potwierdzi Oświadczeniem o spełnianiu warunków  
do wykonania zlecenia stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Z możliwości realizacji zlecenia wykluczeni będą Zleceniobiorcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo  
ze Zleceniodawcą. Przez powiązania, o których mowa rozumie się wzajemne powiązania między Zleceniobiorcą  
a Panią Marią Gadomską – Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, Panem Sławomirem 
Piotrowskim – Zastępcą Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach oraz osobami wykonującymi  
w imieniu Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Zleceniobiorcy (Przemysławem Grzegrzółką – koordynatorem projektu pn.: „Stawiam na siebie!” oraz Izabelą 
Siemieniak – asystentem koordynatora projektu pn.: „Stawiam na siebie!”), polegające w szczególności na:  
1) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji; 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4) 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. 
Brak powiązań osobowych lub kapitałowych ze Zleceniodawcą, Zleceniobiorca potwierdzi Oświadczeniem o braku 
powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą stanowiącym Załącznik Nr 3  
do niniejszego zapytania ofertowego. 
 

Opis sposobu przygotowania oferty: 
1. Zleceniobiorca powinien złożyć ofertę na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 
2. Zleceniobiorca wyliczy cenę za realizację całego przedmiotu zlecenia z uwzględnieniem wszystkich kosztów 

składających się na usługę (cena musi zostać podana w kwotach brutto i wyrażona w polskich złotych z dokładnością 
do drugiego miejsca po przecinku), a ponadto poda liczbę miejsc, którą udostępni Zleceniodawcy - zgodnie  
z Formularzem ofertowym. 

3. Zleceniobiorca powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 
Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

4. Dokumenty powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Zleceniobiorcy. Podpis powinien umożliwić identyfikację osoby podpisującej (czytelne imię i nazwisko bądź pieczątka 
imienna z podpisem nieczytelnym). W przypadku składania podpisu przez pełnomocnika dodatkowo należy złożyć 
dokument pełnomocnictwa.  

5. Do Formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) należy dołączyć wymagane 
dokumenty: 
 Oświadczeniem o spełnianiu warunków do wykonania zlecenia – wypełnione według Załącznika Nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego; 
 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą – 

wypełnione według Załącznika Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego; 
 Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 

 



Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Zleceniodawca dokona oceny złożonych dokumentów na podstawie następujących kryteriów: 
 
 

1. Cena (A) – waga 70%, co odpowiada maksymalnie 70 pkt. 
Kryterium ceny będzie obliczane na podstawie następującego wzoru: 

 

                                        Łączna najniższa cena brutto realizacji usługi wskazana w ofertach 
              A = ------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt. x 70% 

                                     Łączna cena brutto realizacji usługi wskazana w ofercie badanej 
 

2. Udostępniona w ramach oferty liczba miejsc siedzących w sali kinowej ponad minimum wskazane w opisie 
przedmiotu usługi (B) – waga 30%, co odpowiada maksymalnie 30 pkt. 
Kryterium udostępnienia miejsc siedzących w sali kinowej ponad minimum wskazane w opisie przedmiotu usługi 
będzie obliczane na podstawie następującego wzoru: 
 
        Liczba miejsc siedzących w sali kinowej wskazana w badanej ofercie – 250 pkt. 
B = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 pkt. x 30% 
      Najwyższa, wskazana w ofertach, liczba miejsc siedzących w sali kinowej – 250 pkt. 
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów po zsumowaniu punktów 
uzyskanych w ramach kryteriów A i B (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).  
 
Miejsce i termin składania ofert: 
Zainteresowanych Zleceniobiorców prosimy o złożenie w kancelarii tut. Ośrodka (pokój nr 19) Formularza ofertowego 
wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie do dnia 29 sierpnia 2014 roku do godz. 10

00
 z dopiskiem: 

dotyczy projekcji filmów kinowych o tematyce społecznej (w przypadku przesłania pocztą, decyduje data wpływu 
dokumentów do Ośrodka). 
 

Informacja o osobach upoważnionych do kontaktu: 
Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania ofertowego są: Przemysław Grzegrzółka – 
koordynator projektu pn.: „Stawiam na siebie!” oraz Izabela Siemieniak – asystent koordynatora projektu pn.: „Stawiam  
na siebie!”.  
Z ww. osobami możliwy jest kontakt bezpośredni w siedzibie MOPR: pokój nr 40, e-mailowy: ap@mopr.siedlce.pl  
bądź telefoniczny: 25 632 57 04, 25 632 33 25 wew. 42 lub 14. 
 

 
 
 

Siedlce, dnia 13 sierpnia 2014 roku 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        Z up. PREZYDENTA MIASTA 
 

                                                                      /-/ Maria Gadomska 
                                                                         Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

                                                                      Rodzinie w Siedlcach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projekt pn.: „Stawiam na siebie!”   

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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