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 Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich 
Łańcuchów Dostaw Żywności 

 
Zapytanie ofertowe nr 1/KŁŻ/2017 

 

10.07.2017 
   

FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA 
Plac Matejki 5/6, 31-157 Kraków 
KRS: 0000098193 
NIP: 6761926004; Regon: 351240471 
www.produktlokalny.pl 
telefon: 12 430 2443 
E-mail: biuro@fpds.pl 
Osoba do kontaktu: Stanisław Olszówka 

Dane identyfikacyjne Zamawiającego 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

Przygotowanie 5 filmów promocyjno-informacyjnych oraz 5 trailerów filmów na potrzeby 
ogólnopolskiej kampanii medialnej na rzecz krótkich łańcuchów dostaw żywności wraz z 
przekazaniem praw autorskich 

 

a) Opis przedmiotu zamówienia 

Część 1: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przygotowanie 5 filmów promocyjno-informacyjnych 
na potrzeby ogólnopolskiej kampanii medialnej na rzecz krótkich łańcuchów dostaw żywności, 
zgodnie z ramowym scenariuszem, który stanowi Załącznik Nr 1 niniejszego zamówienia. 
 
Część 1a: 
Usługa przygotowania 5 scenariuszy dla 5 filmów 8-10 minutowych każdy 
Termin wykonania usługi: do 20.07.2017 
 
Część 1b: 
Usługa wyreżyserowania 5 filmów 
Termin wykonania usługi: do 20.08.2017 
 
Część 1c: 
Usługa wykonania 20 dni zdjęć w jakości TV na potrzeby 5 filmów promocyjno-informacyjnych. 
Zdjęcia mają być sfilmowane w jakości telewizyjnej, za pomocą następującego sprzętu: kamera s35 

http://www.produktlokalny.pl/
mailto:biuro@fpds.pl
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Sony FS7, statyw sachtler video 25, slider, optyka: canon 24; f2,8 i canon 70-200 f2,8, dźwięk: 
sennheiser ME 66, mikroport EW112P G2, Zdjęcia w formacie FHD, Apple PRORES 422 HQ, 1920X 
1080i 25fps, korekcja dźwięku, podstawowe oświetlenie typu LED 
Termin wykonania usługi: do 20.08.2017 
 
Część 1d: 
Usługa wykonania montażu 5 filmów (j. polski – lektor, j. angielski – napisy) 
Termin wykonania usługi: do 30.08.2017 
 
Część 1e: 
Usługa zakupu zdjęć i muzyki na potrzeby 5 filmów 
Termin wykonania usługi: do 25.08.2017 
 
Część 2:  
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi jest opracowanie 5 trailerów filmów na potrzeby na 
potrzeby ogólnopolskiej kampanii medialnej na rzecz krótkich łańcuchów dostaw żywności, 
zgodnie z ramowym scenariuszem, który stanowi Załącznik Nr 1 niniejszego zamówienia. 
Termin wykonania usługi: do 25.08.2017 
 
Dodatkowa informacja: 
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych 1a – 1e 
 

 

b) Warunki udziału w postępowaniu 

Część 1 zapytania: 
Wykonawcami usług w część 1 (1a-1e) oraz części 2 zapytania mogą być firmy producenckie z 
zapisem w PKD 
 
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: zaświadczenie ze stosownego rejestru. 
 
Wykonawca spełnia zadeklaruje możliwości techniczne (tj. dysponuje sprzętem o następujących 
parametrach: kamera s35 Sony FS7, statyw sachtler video 25, slider, optyka: canon 24; f2,8 i canon 
70-200 f2,8, dźwięk: sennheiser ME 66, mikroport EW112P G2, Zdjęcia w formacie FHD, Apple 
PRORES 422 HQ, 1920X 1080i 25fps, korekcja dźwięku, podstawowe oświetlenie typu LED) 
kadrowe (reżyserii scenarzysta, operator kamery, operator światła i dźwięku, montażysta) oraz 
doświadczenie w realizacji filmów dla TV. 
 
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: oświadczenie. 

 

c) Kryteria ocen ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

Część 1 zapytania: 
Cena oferty brutto: 40% 
Doświadczenie w realizacji filmów informacyjno-promocyjnych: 60% 
 
W celu spełnienia tego warunku należy przedstawić wraz z ofertą kserokopię dokumentów 
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potwierdzających posiadanie ww. doświadczenie lub linki do zrealizowanych filmów oraz CV 
zawodowe reżysera i operatora. 
 

 

d) Opis sposobu przyznawania punktacji: 

W części 1 i w części 2 zapytania: 
A. Cena oferty brutto: 40% 
B. Doświadczenie w realizacji: 60% 
 
a) Ocena ofert w kryterium cena: Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie 
dokonana wg. wzoru: 
 
Cena (40%): liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie 
przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak 
otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 60 wg. wzoru: 
 
C=(Cmin/Cb) x 40 
Gdzie: 
C – liczba punktów ofert wynikających z kryterium ceny 
Cmin – cena najtańszej oferty 
Cb – cena badanej oferty 
Maksymalna liczba punktów do pozyskania – 40 pkt. Przez cenę oferty rozumie się cenę brutto za 
całość usługi. 
 
b) Ocena ofert w kryterium: Doświadczenie w realizacji filmów (L) zostanie dokonana zgodnie z 
zasadą: 
- jeśli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające co najmniej 6 zrealizowanych usług i 
więcej – otrzyma 40 pkt 
- jeśli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające co najmniej 1 a nie więcej niż 5 
zrealizowanych usług – otrzyma 20 pkt 
- jeśli wykonawca nie przedstawi ww. dokumentacji – otrzyma 0 pkt 
- cv zawodowe reżysera i operatora –  powyżej 10 lat doświadczenia w realizacji filmów 
informacyjnych, dokumentalnych, krótkich fabularnych – 20 pkt 
- cv zawodowe reżysera i operatora –od 5 do 10 lat doświadczenia w realizacji filmów 
informacyjnych, dokumentalnych, krótkich fabularnych – 10 pkt 
- cv zawodowe reżysera i operatora – od 2 do 4lat doświadczenia w realizacji filmów 
informacyjnych, dokumentalnych, krótkich fabularnych – 5 pkt 
- jeśli wykonawca nie przedstawi ww. dokumentacji – otrzyma 0 pkt 
 
Maksymalna liczba punktów do pozyskania – 60 pkt 
 
Ogólna liczba punktów przyznane badanej ofercie = C+L 
 
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. 
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, wyżej w rankingu będzie podmiot, który wskazał 
niższą cenę. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
dwie lub więcej ofert przestawia taki sam bilans wskazanych kryteriów, o wyborze decyduje data 
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wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 
 

 

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia: 

Odrzuceniu podlegają oferty: 
1) których treść nie odpowiada treści zapytana ofertowego: 
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym, 
wskazanych  w pkt b) zapytania 
3) oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert 
4) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych 
lub kapitałowych. Oferty nie mogą być składane przez spółki lub osoby powiązane kapitałowo bądź 
osobowo z Zamawiającym. 
 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem 
ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami 
upoważnionymi o zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w ich imieniu 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania w sprawie wyboru 
Wykonawcy a Wykonawcą, polegających na; 
1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółki kapitałowej; 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika; 
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku do przysposobienia, opieki lub kurateli; 
5) pozostawaniu z Wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktyczny, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 
 
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowią załącznik nr 1 do 
formularza oferty 

 

f) Termin składania ofert: 

Termin składania ofert upływa w dniu  13.07.2017 
do godziny 16.00 

 

g) Termin realizacji zamówienia 

W części 1 zapytania: 
a) do 20.07.2017 
b) do 20.08.2017 
c) do 20.08.2017 
d) do 30.08.2017 
e) do 25.08.2017 
W części 2 zapytania: 
Do 25.08.2017 
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h) ofertę należy złożyć w: 

   

FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA 
Plac Matejki 5/6, 31-157 Kraków 
telefon: 12 430 2443 
E-mail: biuro@fpds.pl 

 

i) Akceptowalne formy składania ofert: 

Listownie, elektronicznie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego (decyduje data wpływu) w 
postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie opisanej przez: dane Zamawiającego (nazwa i adres) oraz 
dane składającego ofertę (imię i nazwisko/nazwa, adres) 

 

 

 

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

 dane identyfikacyjne oferenta (nazwę i adres) 

 opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis 

przedmiotu zamówienia) 

 wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT 

 termin ważności oferty 

Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Oferty 

powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać 

opatrzone pieczęcią imienną/nagłówka, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp. Ofert muszą 

również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do 

występowania w jego imieniu.  

k) Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych w części 1 a) do e) w zakresie wskazanym w 

opisie przedmiotu zamówienia. Nie ma ograniczeń, co do liczby złożonych ofert na poszczególne 

części przez jednego Wykonawcę. 

l) Termin ważności oferty wynosi 60 dni liczone od dnia upływu terminu składania ofert, z 

możliwością przedłużenia o kolejne 60 dni po uprzednim poinformowaniu 

Wykonawcy/Wykonawców. 

m) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans wskazanych kryteriów, o wyborze decyduje data wpływu 

oferty do siedziby Zamawiającego. 

n) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części w 

wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

realizację zamówienia.  

mailto:biuro@fpds.pl
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o) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli środki pochodzące z 

budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 

części zamówienia nie zostały mu przyznane w całości lub w części  

p) Warunki zmiany umowy: 

 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy z Wykonawcą/Wykonawcami z 

przyczyn od siebie niezależnych, tj. z uwagi na zmianę przez organizatora terminów i miejsca 

organizacji imprez lokalnych oraz z innych przyczyn niemożliwych do przewidzenia na 

obecnym etapie. 

 Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany umowy z innych przyczyn trudnych o 

przewidzenia na obecnym etapie, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia 

albo zwiększenia zakresu świadczonych usług. 

 Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu 

świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania 

wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.  

 Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu 

świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest 

niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a 

konieczności ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie: 

o Tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie koszty 

beneficjenta lub 

o Danego zadania jest uzależnione o wykonania tych prac albo bez wykonania tych 

prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości. 

o  

q) Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy bez 

wyboru żadnych ofert.  

 

 
Podpis Zamawiającego/osoby upoważnionej 

 

 

 


