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Warszawa, 27 lutego 2019 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia 
na przygotowanie filmu edukacyjnego dotyczącego bezpiecznego zachowania się 
na przejazdach kolejowo–drogowych.
W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości 
zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą 
prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen 
i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiotem zamówienia będzie produkcja filmu edukacyjnego, dotyczącego 

bezpiecznego zachowania się na przejazdach kolejowo-drogowych. Film będzie 
przeznaczony do umieszczenia na stronach internetowych Zamawiającego, emisji 
podczas spotkań/konferencji/prezentacji oraz dystrybucji bezpośredniej na różnego typu 
nośnikach np. DVD/pendrive.

1.2 Realizacja zamówienia powinna uwzględniać w szczególności:
1) przygotowanie scenariusza i koncepcji wizualnej filmu (storyboard),
2) czas trwania filmu: 7 – 10 minut,
3) realizację filmu przy pomocy nowoczesnych, profesjonalnych środków technicznych 

stosowanych współcześnie przy produkcjach reklamowych i korporacyjnych,
4) użyte w filmie środki techniczne mają zagwarantować uzyskanie finalnego produktu 

na najwyższym poziomie artystycznym i technicznym, umożliwiającym emisję 
w stacjach telewizyjnych,

5) w czasie realizacji możliwe będzie wykorzystanie gotowych zdjęć obrazujących 
tereny kolejowe oraz ujęć z monitoringu przejazdów kolejowo-drogowych; 
Wykonawca dokona wyboru materiałów z filmów udostępnionych mu przez 
Zamawiającego,

6) film powinien być również ilustrowany animacjami 3D obrazującymi sytuacje 
na przejazdach kolejowo-drogowych,

7) film ma być przygotowany i dostarczony w następujących wersjach: wersja 
z lektorem polskim, wersja z lektorem polskim i osadzonymi napisami, wersja 
z lektorem polskim i napisami oraz audiodeskrypcją w języku polskim (wersja dla 
niewidzących),

8) zapewnienie udziału profesjonalnego lektora, który wejdzie w rolę komentatora treści 
nagrania,

9) zapewnienie podkładu muzycznego (możliwość wyboru z co najmniej trzech 
propozycji). Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie 
o nabyciu praw do użycia wybranego przez Zamawiającego fragmentu muzycznego 
do produkcji materiału promocyjnego będącego przedmiotem zamówienia,



Rozeznanie cenowe rynku 
Strona 2 z 2

10) Warunki techniczne, które musi spełniać Wykonawca produkcji filmu. Standard 
wizji: 4K z rozdzielczością 4096 x 2160 pikseli (umożliwiający projekcję kinową 
na projektorach 4K). Dodatkowo przygotowanie wersji HD według parametrów: 
standard wizji 1080/i25, rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 piksel, format 16:9, 
standard fonii: LPCM 16 lub 24 bity/próbkę, częstotliwość próbkowania 48 kHz.

2. WYMAGANIA OGÓLNE
2.1 W trakcie przygotowania filmu Wykonawca będzie na bieżąco współpracował 

z Zamawiającym w formie bezpośrednich spotkań, kontaktów technicznych lub 
kontaktów e-mailowych.

2.2 Przekazanie nagranego materiału nastąpi w formacie umożliwiającym łatwe odtworzenie 
na komputerach oraz w postaci kopii filmu na pendrive’ach oraz płytach DVD.

2.3 Dokument należy dostarczyć w wersji papierowej z podpisami autorów, elektronicznej 
w formacie PDF i edytowalnym formacie DOCX, na nośniku elektronicznym.

2.4 Wraz z filmem Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa 
majątkowe.

3. KALKULACJA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
3.1 W ramach kalkulacji Zamawiający prosi o podanie odrębnie dla każdego zadania:

1) szacunkowej ceny netto i brutto (uwzględniającej wartość podatku VAT);
2) szacowanego terminu realizacji zamówienia (okres w dniach lub miesiącach);
3) wszelkich innych informacji mogących mieć wpływ na cenę zamówienia.

4. POZOSTAŁE INFORMACJE
4.1 Informacje o szacunkowej wartości zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: 

zamowieniapubliczne@utk.gov.pl w terminie do 8 marca 2019 r
4.2 Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty 

w rozumieniu art. 66 KC, a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie 
zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych 
(tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).

PAWEŁ ROLEK
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

MONITOROWANIA I BEZPIECZEŃSTWA
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./
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