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Konstantynów Łódzki, 7 sierpnia 2020 r.

Zapytanie ofertowe
na wykonanie murala artystycznego w ramach projektu „Konstantynów dla Niepodległej
#wiktoria1920” w ramach dofinansowania ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla
Niepodległej #wiktoria1920”
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim

NAZWA ORAZ ADRES ZLECENIODAWCY: Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim,
plac Kościuszki 10, 95-050 Konstantynów Łódzki, tel. 42 211 16 51, 663 200 455, NIP 731-185-07-21
strona internetowa: http://biblioteka.konstantynow.pl/
facebook: https://www.facebook.com/mbp.konstantynow.lodzki
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30 000 Euro, jest
udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości. Zamówienie nie
podlega przepisom Ustawy - Prawa zamówień publicznych.
PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: przedmiotem zapytania jest wyłonienie najlepszego
projektu murala oraz wykonawcy wielkoformatowego malowidła wykonanego bezpośrednio na
ścianie budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim, zgodnie z Porozumieniem
W Sprawie Zawiązania Koalicji Dla Niepodległej zawartym w dniu 8 lipca 2020 r.
CEL: celem zapytania ofertowego jest wyłonienie autora projektu i powierzenie mi na podstawie
umowy wykonania muralu.
WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU:
1. Zapytanie ofertowe ma charakter otwarty.
2. W zapytaniu mogą brać udział podmioty prawne i pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w
Polsce lub zagranicą.
3. Powstanie muralu będzie dokumentowane fotograficznie i filmowane przez Zamawiającego,
a powstałe materiały wykorzystywane do celów promocyjnych.
4. Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego
Zapytania ofertowego.
5. Projekt muralu nie może być plagiatem, musi być indywidualny, oryginalny, wykonany
specjalnie na potrzeby niniejszego Zapytania ofertowego.

6. Oferent oświadcza że przysługują mu prawa autorskie do złożonego projektu.
7. Oferent ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu
wykorzystania materiałów jako własnych.
8. Oferent zobowiązuje się przenieść autorskie prawa majątkowe do muralu zgłoszonego do
niniejszego Zapytania ofertowego na Zamawiającego z prawem do dalszego rozporządzania
w przypadku wyboru oferty.
9. Przystąpienie do Zapytania ofertowego i zaprojektowanie muralu jest równoznaczne z
akceptacją jego zapisów

TECHNIKA WYKONANIA: wielkoformatowy obraz wykonany na bazie farb akrylowych lub innych
profesjonalnych farb (spray) gwarantujących niezmienny wygląd, odpowiednie nasycenie kolorów i
odporność na wpływ czynników atmosferycznych
OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY:
- wykonanie murala artystycznego o wymiarach 16,8 m x 3,3 m na ścianie ogrodu Miejskiego Ośrodka
Kultury w Konstantynowie Łódzkim wraz z przygotowaniem podłoża na ścianie budynku;
- tematyka murala ma dotyczyć haseł #Niepodległa, #wiktoria1920, Bitwa Warszawska, Cud nad
Wisłą, Józef Piłsudski
- zapewnienie sprzętu i profesjonalnych materiałów (podkład, farby, lakiery itp.) do wykonania
murala;
- przeprowadzenie pogadanki/instruktażu z uczniami konstantynowskich szkół podstawowych na
temat techniki street art oraz zasad kompozycji i tworzenia murali; przeprowadzenie zajęć z
tworzenia street artu, pomoc uczniom w tworzeniu własnych murali w MOK w Konstantynowie
Łódzkim.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 30 września 2020 r.

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:
a) posiadają wykształcenie wyższe plastyczne;
b) posiadają portfolio z wykonanymi pracami dotyczącymi murali - do okazania w drugim etapie
wyboru Wykonawcy;
c) przedstawią propozycję murala – opis, projekt graficzny;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.

SKŁADANIE OFERT:

a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie mailowej na adres:
dyr.mbp@gmail.com lub bezpośrednio w godzinach pracy Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Konstantynowie Łódzkim

b) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO
c) Ofertę należy składać najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2020 r do godziny 15.00.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami, których znaczenie
(wagę) określa łączna cena brutto – waga 50% oraz koncepcja graficzna/opisowa murala – waga 50%.
Wykonawca zastrzega, że przed dokonaniem wyboru oferty będzie zapraszał na rozmowę w miejscu
powstania murala, by artysta przybliżył koncepcję dzieła jakie chce stworzyć. W razie dwóch lub
więcej najkorzystniejszej takich samych ofert cenowych, Zleceniodawca może przeprowadzić
dodatkowe zapytanie ofertowe pomiędzy zainteresowanymi oferentami. Wykonawcy zobowiązani są
złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia dodatkowego zapytania. Ocena będzie
dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważnych i nie podlegających odrzuceniu. Wyboru oferty
dokonają Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim (realizator projektu
Konstantynów Łódzki dla Niepodległej #wiktoria1920) oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w
Konstantynowie Łódzkim (koalicjant projektu Konstantynów Łódzki dla Niepodległej #wiktoria1920)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:
Po wybraniu najkorzystniejszej oferty, wybrany wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie
lub mailowo.

