Limanowa, 4.04.2017r.

ROZEZNANIE CENOWE nr 2/2017
W związku z realizacją przez Zamawiającego mikroprojektu współfinansowanego przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zapraszamy
wszystkie podmioty spełniające
określone poniżej warunki do złożenia oferty na wykonanie usług zgodnie z opisanymi
poniżej warunkami.
I. Zamawiający
Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18 337 16 03,
mail: biuro@ldk.limanowa.pl.
Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi
przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są tłumaczenia z języka polskiego na język słowacki (PL -> SK),
tłumaczenie z języka słowackiego na język polski jak i tłumaczenia ustne dokumentacji
wytworzonej na potrzeby realizacji mikroprojektu pt.” „Tańce, stroje i instrumenty
pasterskie regionu lachowsko – orawskiego”.
Z racji tego, iż mikroprojekt realizowany jest w terminie od 01.04.2017 – 31.12.2017
realizacja ww. usługi podzielona została na dwa etapy i tak w ramach realizacji zadania:
1. „Warsztaty regionalne” – zaplanowanego od 04 – 09.2017 roku przedmiotem
zamówienia będą tłumaczenia min:
- tłumaczenia programu warsztatów,
- tłumaczenia wybranych informacji do zakładki o realizowany mikroprojekcie na
stronie internetowej beneficjenta,
- tłumaczenia wybranych zapytań ofertowych, umów ze stroną słowacką,
- tłumaczenia artykułów promocyjnych (plakat, itp.)
W sumie przedmiot zamówienia obejmował będzie – 6 stron po 1500 znaków bez
spacji.
2. „Film prezentujący tradycyjne tańce Lachowskiej i Orawskiej oraz muzykę
pasterską”- zaplanowanego od 05 – 12.2017 roku przedmiotem zamówienia będą
tłumaczenia min:
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- tłumaczenie scenariusza filmu, filmu,
- tłumaczenie zaproszeń,
- tłumaczenie plakatu dotyczącego bezpłatnej projekcji filmu,
- tłumaczenia artykułu promującego mikroprojekt w prasie po stronie Słowacji itp.
- tłumaczenia ustne na spotkaniu podsumowującym.
W sumie przedmiot zamówienia obejmował będzie – 15 stron po 1500 znaków bez spacji
oraz tłumaczenia ustne na spotkaniu podsumowującym.
Teksty do tłumaczeń pisemnych będą przekazywane sukcesywnie.
Wykonawca zobowiązany jest do przetłumaczenia tekstu:
- stosując prawidłową terminologię specjalistyczną,
- zapewniając jednolitość zastosowanego słownictwa i frazeologii całego tłumaczonego
tekstu,
- zapewniając zgodność terminologii z terminologią stosowaną w Polsce,
- nie stosując translatorów elektronicznych, bądź programów do tłumaczenia automatycznego
tekstów.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przetłumaczony tekst w formie elektronicznej w
plikach o rozszerzeniu .doc.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
3. Termin realizacji zamówienia: kwiecień – grudzień 2017
Czas realizacji usługi tłumaczenia ustala się na nie dłuższy niż:
- do 2 stron – 1 dzień roboczy
- od 3 do 10 stron – 3 dni robocze
4. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta powinna być złożona osobiście w sekretariacie Limanowskiego Domu Kultury od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, lub za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres: biuro@ldk.limanowa.pl,
w terminie do dnia 18.04.2017 r. (decyduje data wpływu).
W tytule należy wpisać: „Oferta tłumacz”
Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych za tłumaczenia w ramach
poszczególnych elementów zamówienia ( z podziałem na etapy). Oferty złożone po terminie
nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W
toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
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5. Ocena ofert: cena – 100%
6. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do
udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach
określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi
zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań zamawiającego, zastrzega on sobie
możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie
wybranym przez siebie podmiotem lub ogłoszenie nowego konkursu.
7. Zapytania o przedmiot zamówienia
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Limanowskiego Domu Kultury pod numerem
telefonu 18 337 16 03 oraz adresem email: biuro@ldk.limanowa.pl.
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