
 
 
 

 

DK.066.41.2018.JH 

         Warszawa, dnia 03.12.2018 r. 

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury 

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa 

1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na obsługę fotograficzną następujących 

wydarzeń: „Spotkanie operatorów programu Bardzo Młoda Kultura”, zdjęcie 

mikołajkowe pracowników Narodowego Centrum Kultury, spotkanie świąteczne 

Narodowego Centrum Kultury, Gala Konkursu „Do hymnu”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest obsługa fotograficzna wydarzeń, których szczegółowy 

opis zawarty jest w załączniku nr 1.  

3. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia 

w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu. 

4. Termin realizacji zamówienia: 6 grudnia, 15 grudnia, 18 grudnia, 19 grudnia 2018 r. 

5. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę 

przez Wykonawcę. 

6. Opis sposobu przygotowania oferty. Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) 

powinien zawierać: 

datę sporządzenia, 

adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, 

czytelny podpis Wykonawcy. 

 

Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres jhaberek@nck.pl, do dnia 04.12.2018 r., do godz. 15:00. 

Ocena ofert zgodnie z kryterium cena – 40, doświadczenie w obsłudze podobnych wydarzeń 

– 60. Obsługa podobnych wydarzeń zostanie oceniona na podstawie portfolio. (Portfolio w 

formie linków do trzech realizacji fotograficznych.) 

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom 

drogą elektroniczną. 

Dodatkowe informacje: osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Haberek, tel. 22 21 00 

132, jhaberek@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 

  



 
 
 

 

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Relacja fotograficzna spotkania operatorów programu Bardzo Młoda Kultura.  

Termin: 6 grudnia, godz. 13:00- 18:00 

Lokalizacja: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, II poziom, sala 

256 

Fotorelacja z wydarzenia w postaci nie mniej niż 50 zdjęć, z których nie mniej niż 10 

będzie przekazana Zamawiającemu w dniu 6 grudnia 2018 r. 

Zdjęcia dyrektora NCK podczas wystąpienia, zdjęcia prelegentów i uczestników 

podczas prezentacji podsumowującej, panelu dyskusyjnego oraz wizyty i 

oprowadzania po wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.  

 

2. Grupowe zdjęcie pracowników Narodowego Centrum Kultury 

Termin: 6 grudnia, godz. 11:00-12:00 

Lokalizacja: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13 

 

3. Spotkanie ewaluacyjne uczestników programu Archi- Przygody 

Termin: 15 grudnia, godz. 10:00- 16:00 

Fotorelacja z wydarzenia w postaci nie mniej niż 50 zdjęć, z których nie mniej niż 10 

będzie przekazana Zamawiającemu w dniu 15 grudnia 2018 r. 

Lokalizacja: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37 

Zdjęcia uczestników podczas spotkania oraz warsztatów, zdjęcie grupowe. 

 

4. Spotkanie świąteczne pracowników Narodowego Centrum Kultury 

Termin: 18 grudnia, godz. 13:00- 16:00 

Lokalizacja: Samo Centrum Wszechświata, ul. Chłodna 29 

Zdjęcia pracowników podczas spotkania świątecznego. 

 

5. Gala „Do Hymnu” 

Termin: 19 grudnia 

Lokalizacja: Pałac Rzeczpospolitej (BN) w Warszawie 

Fotorelacja z wydarzenia w postaci nie mniej niż 50 zdjęć, z których nie mniej niż 10 

będzie przekazana Zamawiającemu w dniu 19 grudnia 2018 r.  



 
 
 

 

Załącznik nr 2 

NAZWA (imię i nazwisko) WYKONAWCY: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

ADRES (siedziba lub miejsce zamieszkania) WYKONAWCY: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

TELEFON: _______________________________________ 

ADRES E-MAIL: __________________________________ 

NUMER NIP: _____________________________________ 

 

Lp. Usługa 

Wartość 

netto  

[zł] 

Podatek 

VAT  

[%] 

Cena  

[zł] 

1. Obsługa fotograficzna     

RAZEM    

 

 

 

_________________________     ________________________  

Data                                Podpis Wykonawcy 

 

 

 


