
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ FOTOGRAFICZNĄ WYDARZEŃ 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY  

W PRUSZKOWIE 

 

I. Zamawiający 

Młodzieżowy Dom Kultury 

ul. Kościuszki 41, 05-800 Pruszków 

www.mdkpruszkow.pl  

e-mail: sekretariat@mdkpruszkow.pl   

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie reportażu z  wydarzeń organizowanych przez 

Młodzieżowy Dom Kultury w okresie luty – czerwiec 2020 r. Zdjęcia będą wykorzystane, 

m.in. w mediach społecznościowych, publikacjach, prezentacjach multimedialnych, na 

stronach internetowych oraz w innych działaniach promocyjnych podejmowanych przez 

Zamawiającego.  

2. Zamówienie będzie polegało na wykonaniu reportażu z poniżej wymienionych wydarzeń 

zaplanowanych w 2020 r.: 

1) 23 lutego godz. 11:00 – 12:00 spektakl dla dzieci 

2) 29 marca godz. 11:00 – 12:00 spektakl dla dzieci 

3) 16 kwietnia godz. 9:00 – 16:00 konkurs piosenki dla dzieci i młodzieży 

4) 23 kwietnia godz. 18:00 – 19:30 finał konkursu piosenki dla dzieci i młodzieży 

5) 26 kwietnia godz. 11:00 – 12:00 spektakl dla dzieci 

6) 21 maja godz. 10:00 – 13:00 Dzień Dziecka 

7) 22 maja godz. 10:00 – 13:00 Dzień Dziecka 

8) 4 czerwca godz. 18:00 – 19:30 pokaz uczestników zajęć w MDK 

9) 17 czerwca godz. 18:30 – 19:30 pokaz uczestników zajęć w MDK 

10) 18 czerwca godz. 17:00 – 19:00 pokaz uczestników zajęć w MDK 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu minimum 60 zdjęć o rozdzielczości min. 300 dpi                  

z każdego wydarzenia. 

4. Wykonawca przekaże zamawiającemu min.10 zdjęć w dniu wydarzenia, najpóźniej 4 

godziny od jego zakończenia, a pozostałe najpóźniej w ciągu 4 dni od zakończenia 

wydarzenia. 

http://www.mdkpruszkow.pl/
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5. Wykonawca przekaże prawa autorskie majątkowe na rzecz Zamawiającego. 

6. Dojazd do miejsca realizacji reportażu, w obie strony, Wykonawca zapewnia we własnym 

zakresie. 

 

III. Kryteria oceny ofert  

1) Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, 

w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, m.in. uwzględnienie 

kosztów transportu i przekazania majątkowych praw autorskich. 

2) Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych na podstawie faktycznej 

liczby zrealizowanych reportaży. Termin płatności do 14 dni od dnia otrzymania 

faktury wystawionej przez Wykonawcę za miesiąc zrealizowanej usługi. 

 

IV. Termin i sposób składania ofert 

1) Prosimy o nadsyłanie ofert w formie elektronicznej na adres mailowy: 

sekretariat@mdkpruszkow.pl  do 20 lutego 2020 r. do godz.12:00.  

V. Informacja dotycząca zawarcia umowy z Wykonawcą. 

• z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa na 

realizację usługi 

• o wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia, 

• Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy, pod 

warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony 
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