Zapytanie ofertowe z dn. 19.03.2012
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. (IWP) jest współorganizatorem polskiej edycji
międzynarodowego konkursu technologicznego organizowanego przez firmę Microsoft, Imagine Cup.

Finały krajowe Imagine Cup 2012 odbędą się w dniach 11-12 kwietnia 2012 roku. Gospodarzem I dnia
finałów krajowych konkursu Imagine Cup w kategorii Projektowanie Oprogramowania jest Microsoft. II
dzień finałów oraz uroczysta gala finałowa odbędzie się 12 kwietnia 2012 w Instytucie Wzornictwa
Przemysłowego.

W związku z powyższym, przedmiotem zapytania ofertowego jest aranżacja przestrzeni
w siedzibie IWP zgodnie z wytycznymi IWP, wynajem potrzebnego sprzętu, obsługa techniczna
oraz zapewnienie oprawy wizualnej (multimedialnej i poligraficznej) w/w wydarzenia.

Miejsce wydarzenia: Instytut Wzornictwa Przemysłowego, ul. Świętojerska 5/7, Warszawa
Termin wydarzenia: 12.04.2012
Czas trwania wydarzenia: 8h 30 min.; 8.30 – 17.00
Założenia

dot.

i nowoczesnymi

realizacji

wydarzenia:

multimediami;

aranżacja

wykorzystanie

sali

symboliki

nasycona

Australii;

nowymi

technologiami

przygotowanie

wydarzenia

atrakcyjnego dla grupy docelowej, czyli studentów, z dużą ilością elementów interaktywnych
Zakres usługi:
Sala im. W. Telakowskiej – sala główna, w której odbędą się finały konkursu Imagine Cup 2012
1) Aranżacja Sali – opracowanie i realizacja scenografii i oprawy multimedialnej
2) Zapewnienie sceny głównej i jej montaż
3) Ekrany, rzutniki, plazmy – zapewnienie i zamontowanie sprzętu niezbędnego do
przeprowadzenia finałów
4) Zapewnienie i rozstawienie 250 krzeseł dla uczestników
5) Przygotowanie podestu dla jury – 6 osób i odpowiednie jego wyeksponowanie
6) Systemy do nagłośnienia sali
7) Systemy oświetleniowe sceny oraz sali
8) Oprawa muzyczna podczas przerw
Szatnia:
1) Wieszaki z numerkami (200 osób)
Obsługa filmowa i fotograficzna wydarzenia:
1) Relacja filmowa z całości programu realizowana w różnych salach IWP


Materiał filmowy jest realizowany w technologii HD od momentu dokumentacji
poprzez montaż do przekazania gotowego filmu



Standard realizacji filmu musi być porównywalny z DMI oraz WIRED



Obsługa kamery ma być dynamiczna oraz statyczna. Rejestracja wszystkiego co
dzieje się na scenie, prezentacje wraz z prelegentami oraz rejestracja jury i tego co
dzieje się na sali



Ścieżki dźwiękowe muszą być czyste – bez szumów. Ma być słyszalne nagranie z
planu filmowego lub podkład dźwiękowy

2) Montaż nagranego materiału z uroczystości
3) Dokumentacja fotograficzna ze wszystkich sal i przestrzeni IWP - fotografie wszystkich osób
oraz drużyn prezentujących się na scenie, fotografie jury oraz uczestników zgromadzonych na
sali
4) Nagrywanie wydarzenia i przygotowanie/montowanie na bieżąco z nagranego materiału
krótkich filmów oraz wyświetlanie ich na ekranach/plazmach w trakcie wydarzenia
Obsługa techniczna wydarzenia:
1) Rozmieszczenie, przygotowanie, zainstalowanie oraz sprawdzenie funkcjonalności całości
sprzętu w odpowiednich salach na co najmniej 12 h przed rozpoczęciem imprezy (11.03.2012,
do godziny 20.30)
2) Zapewnienie obsługi technicznej wszystkich sprzętów podczas trwania imprezy
3) Demontaż wszystkich sprzętów po zakończonym spotkaniu
Wydruk materiałów poligraficznych:
1) Tablice informacyjne oraz szyldy piankowe (duże wydruki, min. format B1, min. 5 sztuk)
2) Rollup z logiem projektu (min. 2 sztuki)
3) Identyfikatory dla wszystkich uczestników (250 sztuk)
4) Certyfikaty oprawione w eleganckie ramki (ok. 100 sztuk, druk w kolorze)
Przygotowanie punktu recepcji uczestników
Zapewnienie atrakcji:
1) Zaproszenie rysownika, którego zadaniem będzie przygotowywanie za pomocą rysunku
(w trakcie trwania gali) reportażu z wydarzenia. Zapewnienie wszystkich przedmiotów
niezbędnych do pracy rysownika (przybory, ścianka do malowania itp.)
2) Zaprojektowanie fotostudio w wybranej przestrzeni IWP, która ciekawa aranżacja zachęcałaby
uczestników do robienia sobie w nim zdjęć. Usługa fotograficzna.
Termin składania ofert: 26 marca 2012r. o godz. 13.00
Termin wyboru oferty: 27 marca 2012r.
Kryteria wyboru oferty:
Lp
1.
2.
3.

Kryterium
Cena
Kompleksowość oferty
Jakość i pomysłowość zaproponowanych rozwiązań
– koncepcji i aranżacji

Waga
40%
30%
30%

1.

2

Oferta powinna zawierać kosztorys wykonania usługi (netto i brutto z uwzględnieniem wszystkich
elementów wyceny) oraz szczegółową koncepcję zaproponowanych rozwiązań.
Oferta powinna zostać dostarczona mailem na adres: izabela_krzystyniak@iwp.com.pl oraz pocztą
bądź osobiście do siedziby Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. ul. Świętojerska 5/7, 00236 Warszawa do 26 marca 2012r. do godziny 13:00.
Dane dotyczące topografii Instytutu, poznania parametrów sal oraz innych danych technicznych
niezbędnych do przygotowania oferty dostępne są w Instytucie.
Osoba upoważniona do kontaktu:
Izabela Krzystyniak, tel. + 48 22 860 01 81
izabela_krzystyniak@iwp.com.pl
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