
    

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2013 
z dnia 16.04.2013 r. 

 
W związku z realizacją projektu „SKILLS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo 
wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w 
rozwoju gospodarczym) zapraszamy do złożenia oferty spełniającej poniższe kryteria. 
 
1.Zamawiający:  
 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 
ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa,  
tel. (022) 845 95 00; 604 128 182 
www.fnp.org.pl 
 
2. Oferent – warunki udziału:  
 
Oferent musi spełniać następujące warunki: 
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: 

a) własnym profesjonalnym studiem postprodukcji i montażu filmowego wyposażonym w co 
najmniej dwa stanowiska montażu cyfrowego i przystosowanym do udziału klienta w 
procesie całego montażu,  
b) profesjonalnym studiem nagrań muzycznych, 

- wykazać min. 5-letnie doświadczenie w realizacji (dla co najmniej trzech różnych podmiotów): 
filmów promocyjnych, multimedialnego zaproszenia, reportaży fotograficznych oraz transmisji 
internetowych z eventu (tj. minimum 60-miesięczne – licząc od najwcześniejszego wykazanego 
doświadczenia, a kończąc na ostatnim wykazanym doświadczeniu - obejmujące lata z przedziału 
2008-2013; dla danego roku oferent nie musi wykazać doświadczenia w realizacji wszystkich 
wymienionych powyżej typów produkcji – doświadczenie musi być wykazane w sumie dla wszystkich 
typów produkcji w przeciągu pięciu lat). Fakt ten należy potwierdzić w pkt. 4 Oferty (zał. nr 1) 
wymieniając 20 takich realizacji, w tym:  

a) co najmniej 2 filmy z udziałem naukowców, 
b) co najmniej 2 filmy, w których wypowiadały się osoba/y obcojęzyczne i realizacja 
obejmowała tłumaczenie jej/ich wypowiedzi na jęz. polski, 
c) co najmniej 1 film, w którym umieszczone zostały logotypy unijne i informacja o 
współfinansowaniu z funduszy strukturalnych, 
d) co najmniej 5 filmów, do których oferent stworzył animację (otwierającą lub zamykającą 
film), 
e) co najmniej 2 reportaże fotograficzne z konferencji, 
f) 1 film będący multimedialnym zaproszeniem, 
g) 1 film będący relacją z konferencji, 
h) 2 transmisje internetowe z eventu. 

- podać ceny brutto i netto wszystkich elementów wskazanych w pkt. 6 Oferty (zał. nr 1), 
- dostarczyć portfolio (w postaci linku do pobrania pliku lub na płycie DVD/CD – dostarczonej 
osobiście) składające się z: 

a) 2 filmów, do których oferent stworzył animację (otwierającą lub zamykającą film), 
b) 1 filmu będącego krótką relacją z konferencji, 
c) 1 filmu będącego multimedialnym zaproszeniem, 
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d) 1 filmu, w którym wypowiadała/y się osoba/y obcojęzyczne i realizacja obejmowała 
tłumaczenie jej/ich wypowiedzi na jęz. polski, 
e) 1 filmu, w którym umieszczone zostały logotypy i informacja o współfinansowaniu z 
funduszy strukturalnych, 
f) 1 reportażu fotograficznego (30 zdjęć). 
 

Uwaga! Jeżeli w jednym filmie pojawia się kilka wymienionych powyżej elementów (np. znajduje się 
w nim animacja, logotypy oraz tłumaczenia wypowiedzi osoby obcojęzycznej) to prosimy o 
zaznaczenie tego w tabelce w pkt. 5 Oferty (zał. nr 1). W przypadku, gdy pliki z filmami nie będą się 
otwierać, Oferent zostanie o tym powiadomiony i poproszony o przesłanie linku/dostarczenie 
portfolio z plikami w innym formacie. 
 
- złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert,  
- złożyć wraz z Ofertą referencje od co najmniej trzech zleceniodawców wskazanych w pkt. 4 Oferty 
(zał. nr 1). 
 
Oferty, które nie spełnią powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie 
merytorycznej, zgodnej z pkt. 5 Zapytania Ofertowego.  
 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Obsługa filmowa i fotograficzna obejmująca: 
 

- filmy, w których laureaci i beneficjenci FNP oraz inne osoby uczestniczące w projekcie opowiadają o 
różnych aspektach pracy naukowej, 

- „Naukowe dzieciaki”: filmy, w których dzieci tłumaczą jak rozumieją różne zjawiska naukowe, 
- obsługę filmową konkursu popularyzatorskiego, 
- multimedialne zaproszenie na finał konkursu popularyzatorskiego, 
- obsługę filmową eventów w projekcie SKILLS (konferencja), 
- obsługę fotograficzną eventów w projekcie SKILLS (konferencja/ konkurs popularyzatorski), 
- sesje zdjęciowe laureatów FNP oraz innych osób uczestniczących w projekcie, 
- transmisje online z eventów w projekcie SKILLS (konferencja/konkurs popularyzatorski), 
- montaż filmów z materiałów archiwalnych FNP, 
- nagrania wypowiedzi naukowców i innych osób uczestniczących w projekcie, 
- dojazdy na miejsce nagrań lub sesji wskazanych przez Zamawiającego, 
- przygotowanie animowanych czołówek do filmów, 
- aranżacja i kompozycja podkładów muzycznych do ok. 5 min. filmów, 
- nagranie filmów na płytę DVD z kolorowym nadrukiem i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, 
- kontakt z Zamawiającym, 
- kontakt z uczestnikami projektu i laureatami w celu ustalenia kwestii organizacyjnych (data, miejsce i 

godzina nagrań). 
 
Zamówienie obejmuje następujące usługi wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
 
- produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo (kod CPV 
92111200-4), 
- usługi fotograficzne i pomocnicze (kod CPV 79960000-1), 



    

 

- usługi obróbki zdjęć (kod CPV 79962000-5), 
- usługi projektów graficznych (kod CPV 79822500-7), 
- usługi świadczone przez kompozytorów (kod CPV 92312220-9), 
- usługi dostarczania paczek (kod CPV 64121200-2) 
- usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych (79530000-8), 
- różne usługi (kod CPV 98300000-6). 
 
 
3.1. Termin realizacji zamówienia 
 
Od dnia podpisania umowy do  31.12.2015 r., zarówno w dni robocze (od poniedziałku do piątku), jak 
również w weekendy. 
 
 
3.2. Miejsce: 
 
Cała Polska, w tym:  

a) większość nagrań w Warszawie,  
b) niektóre nagrania w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, 
c) niektóre nagrania w innych lokalizacjach w Polsce. 

 
 
3.3. Liczba filmów i reportaży fotograficznych:  
 

a) planowana liczba filmów, w których laureaci i beneficjenci FNP opowiadają o różnych 
aspektach pracy naukowej – ok. 50, 

b) planowana liczba filmów w ramach serii „Naukowe dzieciaki” – ok. 10, 
c) planowana liczba filmów w ramach obsługi konkursu popularyzatorskiego – ok. 60, 
d) multimedialne zaproszenie na finał konkursu – 3, 
e) planowana liczba filmów w ramach obsługi filmowej eventu w projekcie SKILLS (konferencja) 

– ok. 3 
f) planowana liczba reportaży fotograficznych z eventów w projekcie SKILLS 

(konferencja/konkurs popularyzatorski/)   – ok. 5, 
g) planowana liczba sesji zdjęciowych – ok. 50 
h) planowana liczba transmisji on-line z eventów w projekcie SKILLS (konferencja/konkurs 

popularyzatorski) – ok. 5. 
i) planowana liczba filmów w ramach montażu materiałów archiwalnych FNP - ok. 5, 
j) planowana liczba filmów w ramach nagrań wypowiedzi naukowców i innych osób 

uczestniczących w projekcie – ok. 50. 
 
Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia bądź zmniejszenia zamówienia 
(w zależności od zaistniałych potrzeb).  
 
W przypadku zmiany wysokości zamówienia, ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie. Ostateczna 
cena zostanie ustalona poprzez przeliczenie ilości faktycznie wykonanych prac przez ceny 
jednostkowe podane w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania 
Ofertowego. 
 
 



    

 

 
3.4. Filmy, w których laureaci i beneficjenci FNP opowiadają o różnych aspektach pracy naukowej  
 
W wycenie należy uwzględnić wykonanie jednego filmu składającego się z 1 dnia zdjęciowego, 
realizowanego w studiu filmowym posiadającym możliwość realizacji ujęć na green box oraz 
posiadającym przestrzeń i oświetlenie niezbędne do realizacji wypowiedzi wraz z wynajmem 
wizażysty/tki. Rejestracja materiału powinna odbyć się kamerami HD (1920x1080), należy  użyć 
niezbędnych narzędzi do rejestracji wypowiedzi jak mikrofony na tyczce, mikroporty, montaż 
materiału z wykorzystaniem materiałów archiwalnych FNP. Materiał wynikowy powinien mieć od 3 
do 4 minut, powinien zawierać animację tytułową, napisy, napisy dialogowe, belki z podpisami, 
podkłady muzyczne, kolaudacje materiału z możliwością wprowadzenia zmian. Pola eksploatacji to 
strona www, Youtube, Facebook. Formaty emisyjne -  w formie plików dostarczonych na 
oznakowanej płycie DVD w plastikowym etui (logotypy FNP, Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz 
Społeczny - projekt po stronie Wykonawcy): pliki w jakości HD – mp4 (kodek H.264), mov, 
kompatybilne z platformami Youtube, Vimeo; pliki w jakości SD - wmv.   
 
Uwaga! Dane kontaktowe osoby, która będzie brać udział w nagraniu oraz lokalizacja (Warszawa, 
Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, inna lokalizacja w Polsce) będą podawane z wyprzedzeniem nie 
krótszym niż dwa tygodnie. 
 
Uwaga! W wycenie w formularzu oferty prosimy o podanie ceny dla trzech typów filmów – bez 
podkładu muzycznego lub z muzyką z bezpłatnej bazy, z licencjonowanym podkładem muzycznym na 
licencji np. Paris Music i z komponowanym podkładem muzycznym. 
 
 
3.5. Filmy, w których laureaci i beneficjenci FNP z zagranicy opowiadają o różnych aspektach pracy 
naukowej  
 
W wycenie należy uwzględnić wykonanie jednego filmu składającego się z 1 dnia zdjęciowego, 
realizowanego w studiu filmowym posiadającym możliwość realizacji ujęć na green box oraz 
posiadającym przestrzeń i oświetlenie niezbędne do realizacji wypowiedzi wraz z wynajmem 
wizażysty/tki. Rejestracja materiału powinna odbyć się kamerami HD (1920x1080), należy  użyć 
niezbędnych narzędzi do rejestracji wypowiedzi jak mikrofony na tyczce, mikroporty, montaż 
materiału z wykorzystaniem materiałów archiwalnych FNP. Materiał wynikowy powinien mieć od 3 
do 4 minut, powinien zawierać animację tytułową, tłumaczenie wypowiedzi osób obcojęzycznych, 
umieszczenie napisów wraz z tłumaczeniami w filmie, napisy dialogowe, belki z podpisami,  
podkłady muzyczne, kolaudacje materiału z możliwością wprowadzenia zmian. Pola eksploatacji to 
strona www, Youtube, Facebook. Formaty emisyjne -  w formie plików dostarczonych na 
oznakowanej płycie DVD w plastikowym etui (logotypy FNP, Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz 
Społeczny - projekt po stronie Wykonawcy): pliki w jakości HD – mp4 (kodek H.264), mov, 
kompatybilne z platformami Youtube, Vimeo; pliki w jakości SD - wmv.   
 
Uwaga! Tłumaczenia wypowiedzi osób obcojęzycznych muszą każdorazowo zostać przedstawione 
Zamawiającemu do wglądu i akceptacji. 
 
Uwaga! Dane kontaktowe osoby, która będzie brać udział w nagraniu oraz lokalizacja (Warszawa, 
Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, inna lokalizacja w Polsce) będą podawane z wyprzedzeniem nie 
krótszym niż dwa tygodnie. 
 



    

 

Uwaga! W wycenie w formularzu oferty prosimy o podanie ceny dla trzech typów filmów – bez 
podkładu muzycznego lub z muzyką z bezpłatnej bazy, z licencjonowanym podkładem muzycznym na 
licencji np. Paris Music i z komponowanym podkładem muzycznym. 
 
 
3.6. „Naukowe dzieciaki”– filmy, w których dzieci tłumaczą, jak rozumieją różne zjawiska naukowe 
 
W wycenie należy uwzględnić wykonanie jednego filmu składającego się z 1 dnia zdjęciowego, 
rejestrację materiału kamerami HD (1920x1080), użycie niezbędnych narzędzi do rejestracji 
wypowiedzi jak: mikrofony na tyczce, mikroporty, oświetlenie planu, montaż materiału. Materiał 
wynikowy powinien mieć ok. 2-3minut, powinien zawierać napisy, napisy dialogowe, belki z 
podpisami, licencjonowane podkłady muzyczne, kolaudacje materiału z możliwością wprowadzenia 
zmian. Pola eksploatacji to spotkania wewnętrzne, strona www, Youtube, Facebook. Formaty 
emisyjne-  w formie plików dostarczonych na oznakowanej płycie DVD w plastikowym etui (logotypy 
FNP, Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny - projekt po stronie Wykonawcy): pliki w jakości 
HD – mp4 (kodek H.264), mov, kompatybilne z platformami Youtube, Vimeo; pliki w jakości SD - 
wmv.   
 
Uwaga! Dane kontaktowe osoby, która będzie brać udział w nagraniu oraz lokalizacja (Warszawa, 
Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, inna lokalizacja w Polsce) będą podawane z wyprzedzeniem nie 
krótszym niż dwa tygodnie. 
 
Uwaga! W wycenie w formularzu oferty prosimy o podanie ceny dla dwóch typów filmów – bez 
podkładu muzycznego lub z muzyką z bezpłatnej bazy i filmu z licencjonowanym podkładem 
muzycznym na licencji np. Paris Music. 
 
 
3.7. Obsługa filmowa konkursu popularyzatorskiego  
 

a) Przygotowanie ok. 5 min. filmu pokazującego przygotowanie uczestników konkursu 
popularyzatorskiego (odbywającego się w Warszawie) do udziału w finale. 

b) Przygotowanie filmu - relacji z finału konkursu popularyzatorskiego składającego się z ok. 5 
minutowego reportażu zawierającego dodatkowo nagrania wypowiedzi uczestników bądź członków 
kapituły.  

c) Przygotowanie filmu z prezentacji każdego z uczestników konkursu popularyzatorskiego (około 20 
filmów, każdy po ok. 5 minut) zawierającego wypowiedzi jak i elementy prezentacji (slajdy Power 
Point) wykonanej przez uczestnika.  
 
W wycenie należy uwzględnić do 10h zdjęciowych w trakcie dwóch dni szkolenia z autoprezentacji 
odbywającego się w Warszawie (każdego dnia 5h), w którym będą uczestniczyć finaliści konkursu, a 
podczas których Wykonawca powinien zgromadzić materiał niezbędny do przygotowania filmu oraz 
do 5h zdjęciowych w trakcie finału konkursu podczas których Wykonawca powinien zgromadzić 
materiał niezbędny do przygotowania reportażu oraz wypowiedzi finalistów. Materiał należy 
zarejestrować dwoma kamerami HD (1920x1080), Wykonawca powinien użyć niezbędnych narzędzi 
do rejestracji wypowiedzi tzn. oddzielnej rejestracji dźwięku, dokonać montażu każdego z filmów 
(łącznie ok. 22 filmów w każdej edycji finału konkursu popularyzatorskiego), uwzględniając wytyczne 
Zamawiającego.  Film pokazujący przygotowanie uczestników do konkursu powinien mieć 
animowaną czołówkę zawierającą nazwę szkolenia, nazwę konkursu oraz datę i miejsce szkolenia,  
każdy z 20 filmów z prezentacji uczestników powinien rozpoczynać się wstępem (animacją) 



    

 

zawierającą tytuł prezentacji oraz imię i nazwisko osoby prezentującej, zaś 1 film – relacja z finału 
powinien mieć animowaną czołówkę zawierającą nazwę konkursu, datę i miejsce; w montażu należy 
uwzględnić użycie belek z podpisami, napisów dialogowych, plansz informacyjnych, plansz z 
prezentacji Microsoft Power Point uczestników, podkładów muzycznych, kolaudacje materiału z 
możliwością wprowadzenia zmian. Pola eksploatacji to strona www, Youtube, Facebook. Formaty 
emisyjne -  w formie plików dostarczonych na oznakowanej płycie DVD w plastikowym etui (logotypy 
FNP, Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny - projekt po stronie Wykonawcy) - pliki w jakości 
HD – mp4 (kodek H.264), mov, kompatybilne z platformami Youtube, Vimeo; pliki w jakości SD - 
wmv.   
 
Uwaga! Dokładna data konkursu popularyzatorskiego będzie podawana z wyprzedzeniem nie 
krótszym niż trzy tygodnie. 
 
Uwaga! W wycenie w formularzu oferty prosimy o podanie ceny dla czterech typów filmów - film 
prezentujący przygotowanie uczestników do finału z licencjonowanym podkładem muzycznym na 
licencji np. Paris Music, film-prezentacja finalisty bez podkładu muzycznego lub z muzyką z bezpłatnej 
bazy, film-prezentacja finalisty z licencjonowanym podkładem muzycznym na licencji np. Paris Music, 
film podsumowujący wydarzenie z licencjonowanym podkładem muzycznym na licencji np. Paris 
Music.  
 
 
3.8. Multimedialne zaproszenie na finał konkursu popularyzatorskiego 
 
Zaproszenie na finał konkursu popularyzatorskiego – film ok. 1 min., w którym finaliści 
poszczególnych edycji konkursu INTER (ok. 20 osób) zapraszają do uczestnictwa w finale konkursu – 
materiał filmowy będzie rozsyłany w formie wiadomości e-mail. Zadaniem Wykonawcy będzie 
nagranie krótkich wypowiedzi finalistów kolejnych edycji konkursu popularyzatorskiego INTER w 
różnych lokalizacjach Polski (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk). Na każdą lokalizację, z 
której pochodzą finaliści danej edycji konkursu, Wykonawca przeznaczy jeden dzień zdjęciowy. W 
wycenie należy uwzględnić usługi wizażystki, rejestrację materiału kamerami HD (1920x1080), użycie 
niezbędnych narzędzi do rejestracji wypowiedzi jak mikrofony na tyczce, mikroporty, oświetlenie 
planu, montaż materiału. Materiał wynikowy powinien zawierać animację początkową, napisy, belki z 
podpisami, licencjonowane podkłady muzyczne, kolaudacje materiału z możliwością wprowadzenia 
zmian. Pola eksploatacji to spotkania wewnętrzne, strona www, Youtube, Facebook.  Format 
emisyjny – plik multimedialny nie większy niż 15 Mb (dostarczony na oznakowanej płycie DVD w 
plastikowym etui - logotypy FNP, Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny - projekt po stronie 
Wykonawcy) z zachowaniem najlepszej możliwej jakości, dedykowane miejsce na serwerze dające 
możliwość pobrania samego pliku przez uczestnika, który ma ograniczenia poczty przychodzącej.  
 
Uwaga! Dane kontaktowe osoby, która będzie brać udział w nagraniu i lokalizacja (Warszawa, 
Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk) będą podawane z wyprzedzeniem nie krótszym niż dwa tygodnie. 
 
 
3.9. Obsługa filmowa eventu - konferencja 
 
Film będący relacją z eventu – konferencji odbywającej się w Warszawie: nagrania wypowiedzi 
uczestników konferencji/prelegentów. W wycenie należy uwzględnić 5h zdjęciowych, rejestrację 
materiału kamerami HD (1920x1080), użycie niezbędnych narzędzi do rejestracji wypowiedzi jak 
oddzielną rejestrację ścieżki dźwiękowej, montaż materiału, uwzględniający plansze/animację 



    

 

początkową, plansze z prezentacji Power Point uczestników/prelegentów, tłumaczenie wypowiedzi 
osób obcojęzycznych, umieszczenie napisów wraz z tłumaczeniami w filmie, belki z podpisami, 
licencjonowane podkłady muzyczne, kolaudacje materiału z możliwością wprowadzenia zmian. Pola 
eksploatacji to strona www, Youtube, Facebook. Formaty emisyjne - w formie plików dostarczonych 
na oznakowanej płycie DVD w plastikowym etui (logotypy FNP, Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz 
Społeczny - projekt po stronie Wykonawcy): pliki w jakości HD – mp4 (kodek H.264), mov, 
kompatybilne z platformami Youtube, Vimeo; pliki w jakości SD - wmv.   
 
Uwaga! Dokładna data konferencji będzie podawana z wyprzedzeniem nie krótszym niż trzy 
tygodnie. 
 
Uwaga! Tłumaczenia wypowiedzi osób obcojęzycznych muszą każdorazowo zostać przedstawione 
Zamawiającemu do wglądu i akceptacji. 
 
 
3.10. Obsługa fotograficzna eventów w projekcie SKILLS - konferencja/konkurs popularyzatorski  
 
W wycenie proszę uwzględnić koszt jednego reportażu fotograficznego z konferencji/konkursu 
popularyzatorskiego odbywającego się w Warszawie, wykonanego przez jednego fotografa, 
posiadającego odpowiedni sprzęt (lustrzanki pełno klatkowe) wraz z kompletem obiektywów. Czas 
pracy fotografa - do 5h. Produktem finalnym powinien być reportaż fotograficzny zawierający nie 
mniej niż 80 wyselekcjonowanych i poddanych obróbce zdjęć (zapisanych w rozdzielczości min. 300 
dpi, w plikach o rozszerzeniu jpg), dostarczonych do Zamawiającego na oznakowanej płycie DVD w 
plastikowym etui (logotypy FNP, Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny - projekt po stronie 
Wykonawcy). 
 
Uwaga! Dokładna data eventu będzie podawana z wyprzedzeniem nie krótszym niż dwa tygodnie. 
 
 
3.11. Sesje zdjęciowe laureatów oraz innych osób uczestniczących w projekcie – w studiu 
fotograficznym 
 
W wycenie proszę uwzględnić koszt realizacji jednej sesji zdjęciowej laureata lub innej osoby 
uczestniczącej w projekcie w profesjonalnym studio posiadającym niezbędną przestrzeń i 
oświetlenie, wraz z wynajmem wizażysty/tki, wykonanej przez jednego fotografa, posiadającego 
odpowiedni sprzęt (lustrzanki pełno klatkowe) wraz z kompletem obiektywów. Czas pracy fotografa - 
do 3h. Produktem finalnym każdej sesji powinno być 5 najlepszych fotografii dla każdego uczestnika, 
w pełnym kolorze, wybranych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z puli co najmniej 30 zdjęć dla 
każdej sesji, a następnie poddanych podstawowej obróbce graficznej przez fotografa. Wybrane i 
poddane obróbce graficznej fotografie, zapisane w rozdzielczości min. 300 dpi, w plikach o 
rozszerzeniu jpg i tiff, zostaną dostarczone do Zamawiającego na oznakowanej płycie DVD w 
plastikowym etui (logotypy FNP, Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny - projekt po stronie 
Wykonawcy). 
 
Uwaga! Dane kontaktowe osoby, która będzie brać udział w sesji oraz lokalizacja (Warszawa, Kraków, 
Wrocław, Poznań, Gdańsk, inna lokalizacja w Polsce) będą podawane z wyprzedzeniem nie krótszym 
niż dwa tygodnie. 
 
 



    

 

3.12. Sesje zdjęciowe laureatów oraz innych osób uczestniczących w projekcie – w 
laboratorium/miejscu pracy 
 
W wycenie proszę uwzględnić koszt realizacji jednej sesji zdjęciowej w laboratorium/miejscu pracy 
laureata lub innej osoby uczestniczącej w projekcie, wraz z wynajmem wizażysty/tki, wykonanej 
przez jednego fotografa, posiadającego odpowiedni sprzęt (lustrzanki pełno klatkowe) wraz z 
kompletem obiektywów. Czas pracy fotografa - do 3h. Produktem finalnym każdej sesji powinno być 
5 najlepszych fotografii dla każdego uczestnika, w pełnym kolorze, wybranych przez Fundację na 
rzecz Nauki Polskiej z puli co najmniej 30 zdjęć dla każdej sesji, a następnie poddanych podstawowej 
obróbce graficznej przez fotografa. Wybrane i poddane obróbce graficznej fotografie, zapisane w 
rozdzielczości min. 300 dpi, w plikach o rozszerzeniu jpg i tiff, zostaną dostarczone do Zamawiającego 
na oznakowanej płycie DVD w plastikowym etui (logotypy FNP, Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz 
Społeczny - projekt po stronie Wykonawcy). 
 
Uwaga! Dane kontaktowe osoby, która będzie brać udział w sesji oraz lokalizacja (Warszawa, Kraków, 
Wrocław, Poznań, Gdańsk, inna lokalizacja w Polsce) będą podawane z wyprzedzeniem nie krótszym 
niż dwa tygodnie. 
 
 
3.13. Transmisje online z eventów odbywających się w Warszawie (konferencja/konkurs 
popularyzatorski) 
 
Realizacja transmisji internetowej w jakości HD przygotowana dla 1000 osób oglądających przekaz w 
tym samym czasie. W wycenie należy uwzględnić do 5h transmisji HD, spersonalizowany player 
(zawierający logotypy FNP, Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny) umieszczony na 
dedykowanej stronie Wykonawcy przygotowanej w kolorystyce FNP. Relacja z wydarzenia będzie 
wykonana przez 3 kamery i realizowana przez operatora wizji w czasie rzeczywistym. Wykonawca 
równocześnie zarejestruje materiał z wydarzenia i przekaże w formie archiwalnej Zamawiającemu w 
formacie pliku w jakości HD – mp4 (kodek h.264) umieszczonego na oznakowanej płycie DVD w 
plastikowym etui (logotypy FNP, Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny - projekt po stronie 
Wykonawcy). 
 
Uwaga! Dokładna data eventu będzie podawana z wyprzedzeniem nie krótszym niż dwa tygodnie. 
 
 
3.14. Montaż filmu z wykorzystaniem materiałów FNP (1) 
 
Montaż z wykorzystaniem materiałów archiwalnych FNP. W filmie będą wykorzystane elementy 
prezentacji (slajdy Microsoft Power Point), filmów, zdjęć. Czas trwania filmu ok. 4 minuty. W wycenie 
należy uwzględnić licencjonowane podkłady muzyczne, umieszczenie napisów dialogowych, 
kolaudacje materiału z możliwością wprowadzenia zmian. Pola eksploatacji to strona www, Youtube, 
Facebook. Formaty emisyjne - w formie plików dostarczonych na oznakowanej płycie DVD w 
plastikowym etui (projekt po stronie Wykonawcy) - pliki w jakości HD – mp4 (kodek H.264), mov, 
kompatybilne z platformami Youtube, Vimeo; pliki w jakości SD - wmv.   
 
Uwaga! W wycenie w formularzu oferty prosimy o podanie ceny dla dwóch typów filmów – bez 
podkładu muzycznego lub z muzyką z bezpłatnej bazy i filmu z licencjonowanym podkładem 
muzycznym na licencji np. Paris Music. 
 



    

 

 
3.15. Montaż filmu z wykorzystaniem materiałów FNP (2) 
 
Montaż z wykorzystaniem materiałów archiwalnych FNP. W filmie będą wykorzystane elementy 
prezentacji (slajdy Microsoft Power Point), filmów, zdjęć. Czas trwania filmu ok. 4 minuty. W wycenie 
należy uwzględnić licencjonowane podkłady muzyczne, umieszczenie napisów dialogowych, lektora 
polskojęzycznego (min. 3 strony A4, czcionka 12 interlinia 1,5), animowane czołówki. Pola 
eksploatacji to strona www, Youtube, Facebook. Formaty emisyjne - w formie plików dostarczonych 
na oznakowanej płycie DVD w plastikowym etui (projekt po stronie Wykonawcy) - pliki w jakości HD – 
mp4 (kodek H.264), mov, kompatybilne z platformami Youtube, Vimeo; pliki w jakości SD - wmv.   
 
Uwaga! W wycenie w formularzu oferty prosimy o podanie ceny dla dwóch typów filmów – bez 
podkładu muzycznego lub z muzyką z bezpłatnej bazy i filmu z licencjonowanym podkładem 
muzycznym na licencji np. Paris Music. 
 
 
3.16. Nagrania wypowiedzi naukowców i innych osób uczestniczących w projekcie 
 
W wycenie należy uwzględnić rejestrację materiału w jednej lokalizacji kamerami HD (1920x1080), 
czas pracy ekipy wraz z wynajmem wizażysty/tki - do 5h; użycie niezbędnych narzędzi do rejestracji 
wypowiedzi jak mikrofony na tyczce, mikroporty, oświetlenie planu, montaż materiału z 
wykorzystaniem materiałów archiwalnych FNP. Materiał wynikowy powinien mieć ok. 3-4 minut, 
powinien zawierać animację tytułową, plansze, napisy, napisy dialogowe, belki z podpisami, podkłady 
muzyczne, kolaudacje materiału z możliwością wprowadzenia zmian. Pola eksploatacji to strona 
www, Youtube, Facebook. Formaty emisyjne - w formie plików dostarczonych na oznakowanej płycie 
DVD w plastikowym etui (projekt po stronie Wykonawcy) - pliki w jakości HD – mp4 (kodek H.264), 
mov, kompatybilne z platformami Youtube, Vimeo; pliki w jakości SD - wmv.   
 
Uwaga! Dane kontaktowe osoby, która będzie brać udział w nagraniu oraz lokalizacja (Warszawa, 
Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, inna lokalizacja w Polsce) będą podawane z wyprzedzeniem nie 
krótszym niż dwa tygodnie. 
 
Uwaga! W wycenie w formularzu oferty prosimy o podanie ceny dla trzech typów filmów – bez 
podkładu muzycznego lub z muzyką z bezpłatnej bazy, z licencjonowanym podkładem muzycznym na 
licencji np. Paris Music i z komponowanym podkładem muzycznym. 
 
 
3.17 Nagrania wypowiedzi naukowców i innych osób uczestniczących w projekcie – z zagranicy 
 
W wycenie należy uwzględnić rejestrację materiału w jednej lokalizacji kamerami HD (1920x1080), 
czas pracy ekipy wraz z wynajmem wizażysty/tki - do 5h; użycie niezbędnych narzędzi do rejestracji 
wypowiedzi jak mikrofony na tyczce, mikroporty, oświetlenie planu, montaż materiału z 
wykorzystaniem materiałów archiwalnych FNP. Materiał wynikowy powinien mieć ok. 3-4 minut, 
powinien zawierać animację tytułową, tłumaczenie wypowiedzi osób obcojęzycznych, umieszczenie 
napisów wraz z tłumaczeniami w filmie, plansze, napisy, napisy dialogowe, belki z podpisami, 
podkłady muzyczne, kolaudacje materiału z możliwością wprowadzenia zmian. Pola eksploatacji to 
strona www, Youtube, Facebook. Formaty emisyjne - w formie plików dostarczonych na oznakowanej 
płycie DVD w plastikowym etui (projekt po stronie Wykonawcy) - pliki w jakości HD – mp4 (kodek 
H.264), mov, kompatybilne z platformami Youtube, Vimeo; pliki w jakości SD - wmv.   



    

 

 
Uwaga! Dane kontaktowe osoby, która będzie brać udział w nagraniu oraz lokalizacja (Warszawa, 
Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, inna lokalizacja w Polsce) będą podawane z wyprzedzeniem nie 
krótszym niż dwa tygodnie. 
 
Uwaga! W wycenie w formularzu oferty prosimy o podanie ceny dla trzech typów filmów – bez 
podkładu muzycznego lub z muzyką z bezpłatnej bazy, z licencjonowanym podkładem muzycznym na 
licencji np. Paris Music i z komponowanym podkładem muzycznym. 
 
 
3.18. Kontakt z Zamawiającym 
 
Wykonawca wskazuje Zamawiającemu jedną osobę odpowiedzialną za obsługę całości zamówienia i 
podaje dane kontaktowe tej osoby. Zamawiający będzie uzgadniał z tą osobą najważniejsze kwestie 
związane z zamówieniem, zgłaszał jej uwagi dotyczące osób i podwykonawców realizujących 
zamówienie.  
Przed każdym nagraniem i wydarzeniem wymagającym obsługi filmowej i fotograficznej Wykonawca 
jest zobowiązany do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację i obsługę tego nagrania lub 
wydarzenia. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę musi znać warunki zawarte w Zapytaniu 
Ofertowym, ofercie i umowie. Wykonawca informuje Zamawiającego, która osoba została 
oddelegowana do organizacji danego nagrania bądź obsługi wydarzenia i przekazuje Zamawiającemu 
dane kontaktowe do tej osoby. 
 
 
3.19. Kontakt z uczestnikami projektu i laureatami 
 
Po otrzymaniu od Zamawiającego listy laureatów bądź uczestników projektu, którzy mają wziąć 
udział w nagraniu, wykonawca kontaktuje się z nimi i ustala szczegóły organizacyjne dotyczące np.: 
daty i miejsca nagrania, ilości czasu, która ma być poświęcona na nagrania. Wykonawca informuje 
Zamawiającego o ustaleniach dokonanych z uczestnikami i każdorazowo przedstawia je do akceptacji 
Zamawiającego.  
 
 
3.20. Dojazd do miejsca realizacji 
 
Wykonawca każdorazowo zapewnia sobie dojazd do miejsca realizacji na własny koszt - 
uwzględniony w ramach wyceny poszczególnych części Zamówienia. Zamawiający nie zapewnia 
transportu w miejsce nagrań/odbywania się eventów. 
 
 
4. Zawartość oferty 
 
- wypełniony i podpisany Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 1, 
- portfolio (w postaci linku do pobrania pliku lub na płycie DVD/CD – dostarczonej osobiście), 
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
- referencje od co najmniej trzech zleceniodawców wskazanych w pkt. 4 Oferty (zał. nr 1). 
 
 



    

 

5. Kryteria oceny ofert i ich waga: 
 
Ocenę nadesłanych ofert (spełniających warunki udziału) przeprowadzi komisja składająca się z 
pracowników Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.  
Ocenie będą podlegać kryteria wskazane w pkt 5.1 oraz 5.2. Ostateczną liczbą punktów danej oferty 
będzie suma punktów uzyskanych w obu kryteriach. 
 
 
5.1. Koszt brutto – 40% 
 
Oprócz podania kosztów netto i brutto dla całości Zamówienia Oferent jest zobowiązany wpisać do 
tabeli (pkt. 6 Oferty – zał. nr 1) koszty netto i brutto poszczególnych elementów usługi, opisanych w 
punktach  3.4. – 3.17. 
W przypadku niektórych wskazanych usług Oferent jest zobowiązany do podania cen jednostkowych, 
gdyż kwoty te będą podstawą ustalenia finalnego kosztu danej usługi w zależności od np. ilości 
egzemplarzy płyt DVD, na których ma zostać zapisany produkt finalny. 
Osoby oceniające stworzą ranking Oferentów, w którym pozycja 1 oznacza najgorzej ocenioną ofertę, 
czyli ofertę z najwyższą zaproponowaną kwotą brutto za całość zamówienia. Liczba przyznanych 
punktów obliczona zostanie przez pomnożenie pozycji w rankingu przez 40%, czyli wagę kryterium. 
Wynik obliczony zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Jeśli dwóch lub więcej oferentów 
zaoferuje w sumie taką samą cenę brutto za wszystkie wyszczególnione elementy zamówienia, wtedy 
każdy z nich otrzyma taką samą pozycję w rankingu, co przełoży się na identyczną liczbę punktów. 
 
Przykład: 
Oferent X:  
A.1. – na podstawie kwoty brutto Oferent otrzyma pozycję w rankingu = XA1 
A.2. – na podstawie kwoty brutto Oferent otrzyma pozycję w rankingu = XA2, itd. 
XA1×40% = liczba punktów przyznana za kryterium cenowe 
 
 
5.2. Wartość estetyczna portfolio – 60% 
 
Ocenie w tym kryterium podlegać będą: 

a) 2 filmy do których oferent stworzył animację (otwierającą lub zamykającą film), 
b) 1 film, będący krótką relacją z konferencji, 
c) 1 film będący multimedialnym zaproszeniem, 
d) 1 film, w którym wypowiadała/y się osoba/y obcojęzyczne i realizacja obejmowała 
tłumaczenie jej/ich wypowiedzi na jęz. polski, 
e) 1 film, w którym umieszczone zostały logotypy unijne i informacja o współfinansowaniu z 
funduszy strukturalnych, 
f) 1 reportaż fotograficzny (30 zdjęć). 

 
Osoby oceniające portfolio będą brać pod uwagę m.in.: pomysłowe ujęcia, dynamiczny montaż, 
jakość i odpowiedni dobór animacji w filmach, jakość i bezbłędność tłumaczenia, bezbłędność 
zestawienia i umiejscowienia logotypów unijnych, pomysłowe kadry i prawidłowe wyeksponowanie 
tematyki zdjęć. 
Osoby oceniające stworzą ranking Oferentów, w którym pozycja 1 oznacza najgorzej ocenioną ofertę. 
Liczba przyznanych punktów obliczona zostanie przez pomnożenie pozycji w rankingu przez 60%, czyli 
wagę kryterium. Wynik obliczony zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  



    

 

 
Przykład: 
Oferent X:  
A.1. – na podstawie kwoty brutto Oferent otrzyma pozycję w rankingu = XA1 
A.2. – na podstawie kwoty brutto Oferent otrzyma pozycję w rankingu = XA2, itd. 
XA1×60% = liczba punktów przyznana za kryterium cenowe 
 
W przypadku gdy portfolio oceniać będzie więcej niż jedna osoba, końcową punktacją za to kryterium 
będzie średnia arytmetyczna wyciągnięta z ocen przyznanych przez osoby głosujące i przemnożonych 
przez wagę kryterium, czyli 60%. 
 
Uwaga! Jeśli po zsumowaniu punktów za oba kryteria, okaże się, że kilku oferentów uzyskało taką 
samą liczbę punktów, rozstrzygająca w pierwszej kolejności będzie punktacja za kryterium wskazane 
w pkt 5.2. Zapytania Ofertowego, a dopiero później za kryterium z pkt. 5.1.  
 
6. Termin składania ofert: 
 
Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania 
Ofertowego wraz ze wszystkimi pozostałymi dokumentami i portfolio, wymienionymi  
w punkcie 4 niniejszego Zapytania Ofertowego – mailowo w terminie do końca dnia 30.04.2013 r. 
włącznie (liczy się data wpływu) na adres bugajska@fnp.org.pl lub osobiście  
w siedzibie Fundacji (ul. Grażyny 11, Warszawa) do dnia 30.04.2013 r. do godz. 16:00. Oferta musi 
być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Oferenta oraz zawierać datę sporządzenia. 
Zeskanowane oferty będą akceptowane. 
 
Uwaga! Oferty przesłane tradycyjną pocztą lub faxem nie będą rozpatrywane. 
 
 
7. Pozostałe informacje:  
 
 - Zapytanie Ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 
14.08.2012 r. 
- Zamawiający informuje, że Oferent nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Oferent jest zobowiązany podpisać oświadczenie o braku ww. powiązań. Oświadczenie to zawarte 
jest w treści Formularza Oferty stanowiącego Załącznik nr 1.  
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez 
podania przyczyny. 

mailto:bugajska@fnp.org.pl


    

 

- Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa. 
 
Umowa będzie zawierać przede wszystkim następujące postanowienia: 
 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian parametrów zamówienia, w zależności od m.in.  miejsca w 
którym będzie/dą się odbywać nagrania wypowiedzi laureatów lub miejsca, w którym będą się 
odbywać wydarzenia wymagające obsługi filmowo-fotograficznej. 
Cena za poszczególne elementy realizacji danych typów filmów, obsługi filmowo-fotograficznej i 
realizacji transmisji on-line nie może ulec zmianie. 
Po realizacji każdego z filmów, reportaży fotograficznych, obsługi filmowej wydarzeń czy transmisji 
on-line z wydarzenia każdorazowo trzeba dołączyć wyszczególnienie wszystkich kosztów składowych. 
Ostateczna kwota wynagrodzenia za realizację każdego z filmów, reportaży fotograficznych czy 
obsługę filmową wydarzeń lub transmisję on-line zostanie określona po uwzględnieniu Protokołu 
zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony.  
Płatność za usługę realizowana będzie po zakończeniu usługi i podpisaniu Protokołu zdawczo-
odbiorczego w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym 
projektem, w tym dokumentów finansowych. 
 
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości 
brutto należnej za wykonanie danego elementu zlecenia, w razie zastrzeżeń co do wykonania tej 
usługi, odnoszących się do wymogów zawartych w Zapytaniu Ofertowym. 
W przypadku niezgodności wykonanej usługi z zamówieniem kara może wynosić do 100% kosztu 
danego elementu zamówienia lub skutkować odstąpieniem od umowy po pisemnym zawiadomieniu 
Wykonawcy. 
Ewentualne niezgodności i zastrzeżenia będą wykazane przez Zamawiającego w Protokole zdawczo-
odbiorczym. 
Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy 
szkoda przekracza wysokość kary umownej. 
 
Wykonawca oświadcza, że ma odpowiednie doświadczenie do wykonania usługi  
i zobowiązuje się do starannego jej wykonania z zachowaniem wymaganego w tym zakresie 
profesjonalizmu. 
Przewiduje się możliwość: 
1) zmiany postanowień w zakresie miejsca realizacji nagrania, gdy konieczność jej dokonania wynika z 
przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 
2) zmiany postanowień w zakresie terminu realizacji nagrania, w uzasadnionych przypadkach z 
przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 
3) odwołania nagrania w uzasadnionych przypadkach z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 
 
Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do filmów, 
zdjęć i reportaży fotograficznych będących przedmiotem Umowy bez żadnych ograniczeń co do 
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji: 
1) zwielokrotnianie (także w sieciach komputerowych), 
2) wprowadzanie do pamięci komputerów, 
3) utrwalanie, 
4) publikowanie, 



    

 

5) dystrybuowanie, 
6) zamieszczanie w innych mediach (Internet, prasa, telewizja, produkcje filmowe), 
7) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym. 
Przeniesienie praw autorskich do filmów, zdjęć i reportaży fotograficznych stworzonych przez 
Wykonawcę nastąpi po ich dostarczeniu Zamawiającemu i podpisaniu Protokołu zdawczo-
odbiorczego. 
Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do dokonania przeniesienia praw, o których mowa ponosi 
wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszelkich wad prawnych Dzieła. 
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca udzieli Zamawiającemu 
zgody na wykonywanie wszelkich praw zależnych do filmów, zdjęć i reportaży.  
 


