
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/POIR/2016 

z dnia 5 grudnia 2016 r. 

 

 

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundacja na rzecz Nauki 

Polskiej (FNP) zaprasza wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty 

na obsługę dziennikarską działań promujących programy grantowe finansowane w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz badania laureatów/beneficjentów FNP realizujących 

projekty naukowe w ramach PO IR. 

 

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 2013r., poz. 907 ze zm.). 

 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków pomocy technicznej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój, na lata 2014-2020. 

 

1. Zamawiający:  

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa 

tel. (022) 845 95 00 

www.fnp.org.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Obsługa dziennikarska działań promujących programy grantowe finansowane w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz badania laureatów/beneficjentów 

FNP realizujących projekty naukowe w ramach PO IR obejmująca: 

 

 merytoryczne i redakcyjne opracowanie tekstów - opisów badań prowadzonych przez 

laureatów/beneficjentów FNP oraz wywiadów z laureatami/beneficjentami FNP i 

przedstawicielami FNP, 

 nadzór merytoryczny nad tworzeniem kilkuminutowych filmów/nagrań 

wypowiedzi/filmów sferycznych z udziałem laureatów/beneficjentów FNP,  

 nadzór merytoryczny nad tworzeniem kilkuminutowych filmów-relacji z wydarzeń 

organizowanych przez FNP, 

 dostarczenie opracowanych materiałów (tekstów - opisów badań i wywiadów, scenariuszy 

do filmów z udziałem laureatów/beneficjentów FNP) do Zamawiającego, 

 kontakt z laureatami lub beneficjentami FNP, przedstawicielami FNP oraz wykonawcą 

świadczącym kompleksową obsługę filmową w celu ustalenia kwestii organizacyjnych, 

 kontakt z Zamawiającym. 

 

2.1. Terminy 

 

Termin realizacji zamówienia: Od dnia podpisania Umowy do 31 grudnia 2017 r. 

 

 

http://www.fnp.org.pl/


 

 

2.2. Miejsce 

 

Cała Polska, w tym:  

a) większość wywiadów/nagrań/wydarzeń w Warszawie,  

b) niektóre wywiady/ nagrania/wydarzenia w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, 

c) niektóre wywiady/nagrania/wydarzenia w innych lokalizacjach w Polsce. 

 

2.3. Planowana liczba zleceń: 

 

a) planowana liczba tekstów: 

 – opisów badań/wywiadów z laureatami/beneficjentami FNP i przedstawicielami FNP (ok. 

2,5 tys. znaków ze spacjami) – ok. 60, 

– opisów badań/wywiadów z laureatami/beneficjentami FNP i przedstawicielami FNP (ok. 5 

tys. znaków ze spacjami) – ok. 40, 

– opisów badań/wywiadów z laureatami/beneficjentami FNP i przedstawicielami FNP (ok. 10 

tys. znaków ze spacjami) – ok. 20, 

b) planowana liczba filmów/nagrań wypowiedzi/filmów sferycznych, w których 

laureaci/beneficjenci FNP opowiadają o różnych aspektach pracy naukowej, nad którymi 

Wykonawca ma sprawować opiekę merytoryczną – ok. 29, 

c) planowana liczba filmów w ramach obsługi filmowej wydarzeń organizowanych przez FNP, 

nad którymi Wykonawca ma sprawować opiekę merytoryczną – ok. 6.  

 

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia bądź zmniejszenia zamówienia 

(w zależności od zaistniałych potrzeb). Zamówienie może być zwiększone do 30% wartości 

zamówienia podstawowego. 

 

W przypadku zmiany wysokości zamówienia, ceny jednostkowe podane w tabeli w Załączniku nr 2 

(kosztorys) do niniejszego Zapytania ofertowego, nie mogą ulec zmianie. Ostateczna cena zostanie 

ustalona poprzez przeliczenie ilości faktycznie wykonanych prac przez ceny jednostkowe podane w 

tabeli w Zał. nr 2. 

 

2.4. Merytoryczne i redakcyjne opracowanie tekstów – opisów badań i wywiadów 

z laureatami/beneficjentami FNP (realizującymi projekty badawcze w ramach PO IR) 

i wywiadów z przedstawicielami FNP 

 

Przeprowadzenie rozmów z wybranymi laureatami/beneficjentami FNP, w tym 

z laureatami/beneficjentami FNP z zagranicy, prowadzącymi badania w Polsce oraz rozmów 

z przedstawicielami FNP. Dla rozmów z laureatami lub beneficjentami FNP spoza miejsca 

zamieszkania Wykonawcy możliwe jest przeprowadzenie rozmów w formie telefonicznej lub 

mailowej lub na Skype. W przypadku laureatów/beneficjentów FNP z zagranicy, prowadzących 

badania w Polsce, rozmowy należy przeprowadzić w jęz. angielskim. 

 

Opracowanie przez Wykonawcę na podstawie przeprowadzonych rozmów: opisów badań lub 

wywiadów o objętości: 

a) ok. 2,5 tys. znaków ze spacjami każdy, czcionka Times New Roman 12, z zachowaną 

interlinią - 1,5 oraz standardowymi marginesami, 

b) ok. 5 tys. znaków ze spacjami każdy, czcionka Times New Roman 12, z zachowaną interlinią 

- 1,5 oraz standardowymi marginesami, 



 

 

c) ok. 10 tys. znaków ze spacjami każdy, czcionka Times New Roman 12, z zachowaną interlinią 

- 1,5 oraz standardowymi marginesami, 

 

autoryzacja opisów i wywiadów oraz dostarczenie opracowań do Zamawiającego (drogą 

elektroniczną; w pliku o rozszerzeniu doc lub docx); w przypadku opracowań na podstawie rozmów z 

laureatami/beneficjentami z zagranicy, prowadzącymi badania w Polsce, opracowania mają być 

dostarczone w jęz. polskim. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego krótkie opisy badań/informacje 

na temat badań i projektów badawczych realizowanych przez laureata/beneficjenta FNP, które 

pomogą mu w przygotowaniu się rozmów/wywiadów/stworzenia opisów badań oraz dane kontaktowe 

do laureatów/beneficjentów FNP.  

 

Uwaga! Dane kontaktowe osoby, z którą ma być przeprowadzona rozmowa oraz lokalizacja 

(Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, inna lokalizacja w Polsce) będą podawane 

z wyprzedzeniem nie krótszym niż dwa tygodnie.  

 

2.5.  Nadzór merytoryczny nad tworzeniem kilkuminutowych filmów/nagrań 

wypowiedzi/filmów sferycznych z udziałem laureatów/beneficjentów FNP (z Polski lub 

z zagranicy) 

 

Do zadań Wykonawcy będzie należeć w szczególności: 

a) zbieranie informacji służących opracowaniu koncepcji zawartości merytorycznej 

filmów/nagrań wypowiedzi/filmów sferycznych z udziałem laureatów lub beneficjentów FNP – 

we współpracy z biorącym udział w filmie/nagraniu laureatem lub beneficjentem FNP oraz 

Zamawiającym, 

b) nadzorowanie procesu powstawania scenariuszy do filmów/nagrań wypowiedzi/filmów 

sferycznych z udziałem laureatów lub beneficjentów FNP (we współpracy 

z laureatem/beneficjentem FNP, firmą realizującą filmy/nagrania oraz Zamawiającym), 

c) uczestniczenie w nagraniach oraz selekcja nagranych materiałów i nadzór merytoryczny nad 

montażem filmów (we współpracy z laureatem/beneficjentem FNP, firmą realizującą 

filmy/nagrania oraz Zamawiającym). 

 

Nagrania będą trwały 1 dzień (większość nagrań) lub 2 dni następujące jedne po drugim (kilka nagrań) 

i będą realizowane w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, inna lokalizacja w 

Polsce), przede wszystkim w miejscu pracy laureata/beneficjenta FNP (możliwe są również nagrania w 

profesjonalnym studiu filmowym lub siedzibie Zamawiającego w Warszawie). Wykonawca w trakcie 

realizacji będzie współpracować z zatrudnioną przez Zamawiającego firmą świadczącą 

kompleksową obsługę filmową. Materiał wynikowy (film/nagranie, w którym laureat/beneficjent 

FNP, realizujący projekt badawczy w ramach PO IR, opowiada o różnych aspektach pracy naukowej, 

swoich badaniach i dokonaniach) powinien mieć od 3 do 5 minut. W montażu materiału mogą zostać 

uwzględnione materiały archiwalne dostarczone przez Zamawiającego lub materiały dostarczone przez 

laureata/beneficjenta FNP (np. prezentacje ppt). Pola eksploatacji filmów to: strona internetowa, 

YouTube, Facebook.  

 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego krótkie opisy badań/informacje na temat badań i projektów 

badawczych realizowanych przez laureata/beneficjenta FNP, które pomogą mu w przygotowaniu się do 

stworzenia koncepcji merytorycznej filmów/nagrań oraz dane kontaktowe do laureatów/beneficjentów 

FNP. 

 



 

 

Uwaga! Dane kontaktowe osoby, która ma uczestniczyć w nagraniu oraz lokalizacja (Warszawa, 

Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, inna lokalizacja w Polsce) będą podawane z wyprzedzeniem nie 

krótszym niż dwa tygodnie. Firma świadcząca kompleksową obsługę filmową będzie odpowiedzialna 

za ustalenie dogodnego terminu nagrania – w porozumieniu z Wykonawcą i Zamawiającym. 

 

2.6. Nadzór merytoryczny nad tworzeniem kilkuminutowych filmów-relacji z wydarzeń 

organizowanych przez FNP 

 

Do zadań Wykonawcy będzie należeć w szczególności: 

a) nadzorowanie procesu powstawania scenariuszy do nagrań wypowiedzi 

prelegentów/przedstawicieli władz Fundacji (we współpracy z Zamawiającym) - osoby biorące 

udział w nagraniach będą zarówno polsko-, jak i anglojęzyczne, 

b) uczestniczenie w nagraniach wypowiedzi oraz selekcja nagranych materiałów i nadzór 

merytoryczny nad montażem filmów (we współpracy z Zamawiającym). 

 

Wydarzenia będą organizowane przez Fundację w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, 

Gdańsk, inna lokalizacja w Polsce). Wykonawca w trakcie realizacji będzie współpracować 

z zatrudnioną przez Zamawiającego firmą świadczącą kompleksową obsługę filmową. Materiał 

wynikowy (film-relacja z wydarzenia organizowanego przez FNP) powinien mieć od 3 do 5 minut. 

Pola eksploatacji filmów to: strona internetowa, YouTube, Facebook.  

 

Uwaga! Data oraz lokalizacja wydarzenia (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, inna 

lokalizacja w Polsce) będą podawane z wyprzedzeniem nie krótszym niż dwa tygodnie. 

 

2.7. Dojazd do i z miejsca realizacji oraz noclegi (w Polsce) 

 

Wykonawca każdorazowo zapewnia sobie dojazd do i z miejsca realizacji oraz noclegi w miejscu 

realizacji rozmowy/nagrania/wydarzenia na własny koszt. Zamawiający nie zapewnia noclegów ani 

transportu w miejsce realizacji rozmowy/nagrania/wydarzenia organizowanego przez FNP. Koszt 

noclegów i dojazdu do/z: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska lub innej 

lokalizacji w Polsce, Wykonawca podaje w tabeli w Załączniku nr 2 (kosztorys) do Zapytania. 

 

2.8. Kontakt z laureatami/beneficjentami FNP, przedstawicielami FNP oraz z wykonawcą 

świadczącym kompleksową obsługę filmową 

 

Opisy badań/wywiady: po otrzymaniu od Zamawiającego listy laureatów/beneficjentów FNP, 

z którymi mają być przeprowadzone rozmowy, Wykonawca kontaktuje się z nimi i ustala szczegóły 

organizacyjne dotyczące np.: daty i miejsca przeprowadzenia rozmowy, czasu, który ma być 

poświęcony na rozmowę, formy przeprowadzenia rozmowy (osobista; telefoniczna; mailowa; Skype). 

Wykonawca informuje Zamawiającego o ustaleniach dokonanych z laureatami i każdorazowo 

przedstawia je do akceptacji Zamawiającego. W przypadku rozmów/wywiadów z przedstawicielami 

FNP, Wykonawca ustala termin i formę przeprowadzenia rozmowy w porozumieniu i za 

pośrednictwem osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji 

Zamówienia. 

 

Filmy/nagrania z udziałem laureatów/beneficjentów FNP: po otrzymaniu od Zamawiającego listy 

osób, które mają wziąć udział w nagraniu/filmie, Wykonawca (we współpracy z firmą świadczącą 

kompleksową obsługę filmową, która ustala szczegóły organizacyjne dotyczące np.: daty i miejsca 

nagrania, ilości czasu, która ma być poświęcona na nagrania itp.) kontaktuje się z 



 

 

laureatami/beneficjentami FNP w celu stworzenia i opracowania koncepcji zawartości merytorycznej 

filmów (np. scenariusz filmu/nagrania). Wykonawca informuje Zamawiającego o ustaleniach 

dokonanych z laureatami/beneficjentami biorącymi udział w nagraniach/filmach i każdorazowo 

przedstawia je do akceptacji Zamawiającego.  

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 

 usługi tworzenia dzieł artystycznych i literackich oraz przekładu (kod CPV 92310000-7), 

 inne usługi (kod CPV 98390000-3).  

 

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia bądź zmniejszenia zamówienia 

(w zależności od zaistniałych potrzeb). Zamówienie może być zwiększone do 30% wartości 

zamówienia podstawowego. 

 

3. Oferent - warunki udziału 

 

3.1. Oferent – warunki formalne 

 

Oferent musi spełniać następujące warunki: 

 posiadać niezbędną wiedzę oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia,  

 zaakceptować bez zastrzeżeń wszystkie warunki niniejszego Zapytania, 

 wykazać, że osoba/y, która/e będzie/będą świadczyć obsługę dziennikarską ma/mają 

doświadczenie w tworzeniu tekstów (opisów, wywiadów, artykułów) z udziałem 

naukowców/o badaniach naukowych obejmujące okres od 01.2014 r. Fakt ten należy 

potwierdzić w pkt. 4 Oferty (Załącznik nr 1) podając 15 opublikowanych przykładów takich 

tekstów, w tym: 

a) co najmniej 10 tekstów - opisów badań prowadzonych przez naukowców, 

b) co najmniej 5 tekstów – wywiadów z naukowcami. 

 znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie całości 

zamówienia, 

 posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

 w celu uniknięcia konfliktu interesów posiadać status podmiotu niepowiązanego osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 

a Wykonawcą, 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana w oparciu o przedłożone przez Oferenta 

oświadczenie o spełnianiu tego warunku. 

 



 

 

3.2. Oferent – wymagania dot. Oferty 

 

Oferent musi złożyć Ofertę zawierającą: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1, 

2) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 (kosztorys): należy podać wszystkie kwoty brutto 

za wyszczególnione elementy usługi, 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, nie starsze niż 6 miesięcy (liczone od terminu składania Ofert) 

– jeśli dotyczy, 

4) Portfolio składające się z 10 tekstów stworzonych w okresie od 01.2014 r. przez 

osobę/y, która/e będzie/będą świadczyć obsługę dziennikarską, w tym: 

a) 5 tekstów - opisów badań prowadzonych przez naukowców (do 10 tys. 

znaków) – w pliku pdf, 

b) 5 tekstów – wywiadów z naukowcami (do 10 tys. znaków) – w pliku pdf. 

 

Prosimy o wysłanie plików pdf drogą mailową (jako załącznik/i w mailu z Ofertą) 

lub o podanie linku do pobrania plików (zarówno w mailu z przesłaną ofertą, jak 

i w pkt. 5 Formularza oferty)  

 

W przypadku, gdy pliki/linki nie będą się otwierać, Oferent zostanie o tym 

powiadomiony i poproszony o niezwłoczne przesłanie linków/dostarczenie 

nowych plików/plików w innym formacie (1 dzień roboczy na dostarczenie 

plików/linków).  

 

Uwaga! Oferta niespełniająca któregoś z powyższych warunków zostanie odrzucona i nie będzie 

podlegała ocenie merytorycznej, zgodnej z pkt. 4 Zapytania ofertowego. 

 

4. Kryteria oceny Ofert i ich waga 

 

a) koszt brutto – 40%, 

b) portfolio – 60%. 

 

Ocenie będą podlegać kryteria wskazane w pkt 4.1 oraz 4.2. Ostateczną liczbą punktów danej Oferty 

będzie suma punktów uzyskanych w obu kryteriach. 

 

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 4.2. Zapytania ofertowego, a dopiero później za kryterium z pkt. 4.1.  

 

4.1. Koszt brutto – 40% 

 

Oprócz podania kosztu brutto dla całości Zamówienia Oferent jest zobowiązany wpisać do tabeli 

(Załącznik nr 2 - kosztorys) koszty brutto poszczególnych elementów zamówienia, opisanych w 

punktach 2.4. – 2.7. Ceny powinny także zawierać ewentualne koszty, które może wygenerować pkt. 

2.8. Kontakt z laureatami/beneficjentami FNP, przedstawicielami FNP oraz z wykonawcą 

świadczącym kompleksową obsługę filmową. 

 

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. 

 

4.2. Portfolio – 60% 

 

Osoby oceniające to kryterium będą brały pod uwagę m.in. następujące elementy: warstwę 

merytoryczną tekstów, kompozycję tekstów, stylistykę i spójność logiczną tekstów, opracowanie 

tekstu pod względem językowym itp. 

 

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. Końcowa 

ocena przyznana Oferentowi za to kryterium będzie średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez 

wszystkie oceniające osoby. 

 

5. Termin składania ofert 

 

Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania 

ofertowego wraz ze wszystkimi pozostałymi dokumentami wymienionymi w pkt. 3.2. niniejszego 

Zapytania ofertowego mailowo do końca dnia 12 grudnia 2016 r. (liczy się data wpływu) – 

na adres e-mail: zamowienia@fnp.org.pl.  

 

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy) i podpisem Oferenta oraz zawierać datę 

sporządzenia. Zeskanowane oferty będą akceptowane. 

 

Uwaga! Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.  

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Martą Michalską-Bugajską - e-mail: 

bugajska@fnp.org.pl, tel.: 604 128 182, 22 845 95 36 lub z Panią Dominiką Wojtysiak-Łańską – 

e-mail: wojtysiak@fnp.org.pl, tel.: 698 931 944, 22 845 95 41.  

 

6. Pozostałe postanowienia 

 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia 

(w zależności od zaistniałych potrzeb). Zamówienie może być zwiększone do 30% wartości 

zamówienia podstawowego.  

 W przypadku zmiany wysokości zamówienia, ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie.  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny. 

 

7. Istotne postanowienia umowy 

 

Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy na obsługę dziennikarską działań 

promujących programy grantowe finansowane w ramach POIR oraz badania 

laureatów/beneficjentów FNP realizujących projekty naukowe w ramach POIR, zawartej z 
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wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą. Umowa będzie zawierać w szczególności 

następujące postanowienia:  

a) Przedmiot Umowy stanowi: 

 

1) merytoryczne i redakcyjne opracowanie tekstów - opisów badań prowadzonych przez 

laureatów/beneficjentów FNP oraz wywiadów z laureatami/beneficjentami FNP i 

przedstawicielami FNP; 

2) nadzór merytoryczny nad tworzeniem kilkuminutowych filmów/nagrań wypowiedzi/filmów 

sferycznych z udziałem laureatów/beneficjentów FNP; 

3) nadzór merytoryczny nad tworzeniem kilkuminutowych filmów-relacji z wydarzeń 

organizowanych przez FNP; 

4) dostarczenie opracowanych materiałów (tekstów - opisów badań i wywiadów, scenariuszy do 

filmów z udziałem laureatów/beneficjentów) do Zamawiającego; 

5) kontakt z laureatami lub beneficjentami FNP, przedstawicielami FNP oraz wykonawcą 

świadczącym kompleksową obsługę filmową w celu ustalenia kwestii organizacyjnych; 

6) kontakt z Zamawiającym na zasadach szczegółowo określonych w Zapytaniu ofertowym nr 

21/POIR/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. i załącznikach do Zapytania ofertowego. 

b) Zapytanie Ofertowe będzie stanowiło załącznik do umowy i zawarte tamże warunki będą 

obowiązywać Wykonawcę przez cały okres realizacji zamówienia.  

c) Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o stanie realizacji przedmiotu 

zamówienia na każde jego żądanie.  

d) Wykonawca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na podmioty 

trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

e) Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym przy realizacji przedmiotu 

Umowy. 

f) Realizacja niniejszej Umowy odbywa się poprzez przekazywanie przez Zamawiającego 

Wykonawcy poszczególnych Zleceń, które będę realizowane w terminie uzgodnionym przez 

strony. W przypadku, gdy po sprawdzeniu przez Zamawiającego Zleceń okaże się, iż 

wymagają one poprawek lub uzupełnień, to Wykonawca dokona poprawek lub uzupełnień 

bezzwłocznie  w terminie uzgodnionym przez strony, który to termin co do zasady nie będzie 

przekraczał 3 dni roboczych. 

g) W ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego na zasadach szczegółowo 

określonych w umowie wszelkie przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do 

nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania tymi prawami w kraju i za granicą, 

zezwoli na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw oraz upoważni 

Zamawiającego do zezwalania osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich.  

h) Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

ustalonej na podstawie tabeli w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego. 

i) Płatność będzie realizowana po przekazaniu zamówienia Zamawiającemu i podpisaniu przez 

Strony Protokołu Odbioru, w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT lub otrzymaniu prawidłowo wystawionego rachunku, przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy. 

j) Za dzień zapłaty Strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

k) Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych 

laureatów/beneficjentów FNP realizujących projekty naukowe w ramach POIR (zwanych dalej 

„Danymi osobowymi”), przekazanych przez Zamawiającego, w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego. 



 

 

l) Powierzone Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu 

kontaktowania się z laureatami/beneficjentami FNP w związku z wykonywaniem usług z ich 

udziałem, zleconych przez Zleceniodawcę w Umowie.  

m) Wykonawcy przysługuje prawo do przetwarzania Danych osobowych w terminie od dnia ich 

otrzymania do wykonania usługi z udziałem danego Uczestnika. 

n) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o: 

-wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania Danych 

osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu; 

-wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony powierzonych 

do przetwarzania Danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem. 

o) W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez 

Wykonawcę zobowiązań dot. ochrony danych osobowych wynikających z Ustawy, 

Rozporządzenia lub Umowy, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotom przez 

niego upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości 

przetwarzania oraz zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania Danych osobowych. 

p) Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich jak i wobec Zamawiającego, 

za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem Ustawy oraz za przetwarzanie 

powierzonych do przetworzenia danych osobowych niezgodnie z Umową. 

q) Wykonawca oświadcza, że ma wiedzę i odpowiednie doświadczenie niezbędne do  wykonania 

zamówienia i zobowiązuje się do jego starannego wykonania z zachowaniem wymaganego w 

tym zakresie profesjonalizmu. 

r) Wykonawca oświadcza, że  nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w 

toku likwidacji lub postępowania upadłościowego, na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, nie 

toczą się w stosunku do niego żadne postępowania egzekucyjne i nie zachodzą przesłanki do 

ogłoszenia jego upadłości. 

s) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia 

(w zależności od zaistniałych potrzeb), na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamówienie może 

być zwiększone do 30% wartości zamówienia podstawowego. Wykonawcy nie przysługują 

wobec Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.  

t) Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu winno mieć formę pisemną, pod rygorem 

nieważności. 

u) Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez okresu wypowiedzenia w każdym 

z następujących przypadków: 

- w przypadku niewykonania Zlecenia objętego umową, 

- w przypadku trzykrotnego opóźnienia się Zamawiającego z realizacją Zlecenia lub z 

naniesieniem poprawek/uzupełnień/zmian zgłoszonych przez Zamawiającego w wyznaczonym 

terminie 

- w przypadku odmowy dokonania przez Wykonawcę poprawek lub zmian w zamówionym 

materiale zgodnie z wolą Zamawiającego, 

-z powodu nadal niedostatecznej jakości materiału, pomimo wprowadzenia przez Wykonawcę 

zmian zgłoszonych przez Zamawiającego 

- w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy dot. ochrony danych osobowych. 

v) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w treści Umowy w przypadku niezrealizowania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w 

związku z nienależytym wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę. 



 

 

w) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nienależyte wykonanie lub 

niewykonanie jakiegokolwiek elementu Zlecenia (zgodnie w warunkami opisanymi w 

Zapytaniu ofertowym) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego za realizację 

zamówienia za każdy niewykonany lub nienależycie wykonany element, jednakże nie więcej 

niż łącznie 20% wynagrodzenia brutto należnego za realizację danego Zlecenia.  

x) W przypadku rozwiązania Umowy bez okresu wypowiedzenia, Strony oświadczają, że w mocy 

pozostają postanowienia dotyczące kar umownych.  

y) Naliczone kary umowne mogą zostać przez Zamawiającego potrącone z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

z) Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość 

szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

aa) Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy 

wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym 

nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności. 

bb) Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

cc) Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Zamawiającego 

i Wykonawcę w formie negocjacji. W przypadku niemożności dojścia przez Zamawiającego 

i Wykonawcę do porozumienia, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

dd) W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

8. Załączniki: 

 

Załącznik nr 1_formularz 21_POIR_2016_obsługa dziennikarska 

Załącznik nr 2_kosztorys_21_POIR_2016_obsługa dziennikarska 

 

 

 


