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Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa  

Warszawa, 25 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe

1. Informacje ogólne: 

Skarb Państwa - Urząd Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, zwany dalej 
Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty, której celem 
jest produkcja filmu edukacyjnego, dotyczącego bezpiecznego zachowania się 
na przejazdach kolejowo–drogowych.

2. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Urząd Transportu Kolejowego 
Al. Jerozolimskie 134 
02-305 Warszawa 
e-mail: utk@utk.gov.pl
tel.: 22 749-14-00

3. Sposób porozumiewania się i osoby uprawnione do kontaktu:

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego: 
zamówieniapubliczne@utk.gov.pl lub faksu – 22 749-14-01. 

Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony zamawiającego jest: Paweł Rolek. 

4. Podstawa prawna:

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

5. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu edukacyjnego dotyczącego bezpiecznego 
zachowania się na przejazdach kolejowo-drogowych. 

Film przeznaczony będzie do umieszczenia na stronach internetowych Zamawiającego, emisji 
podczas spotkań, konferencji i prezentacji oraz do dystrybucji bezpośredniej na różnego typu 
nośnikach np. płytach DVD, pendrive’ach oraz promocji w środkach społecznego przekazu.

Cel filmu:

Zrealizowany materiał zostanie przekazany m.in. do szkół nauki jazdy w celu edukacji 
kandydatów na kierowców lub kierowców na kursach doszkalających oraz do szkół średnich 
i uczelni w celu prezentacji w ramach m.in. godzin wychowawczych lub pogadanek. 

Zamiarem Zamawiającego jest, aby film był rozpowszechniony w szerokim zakresie, również 
w mediach społecznościowych. Film w przystępny sposób umożliwi przyswojenie wiedzy 
na temat odpowiedniego zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych, m.in. zachowania 
się w sytuacjach awaryjnych, na przykład, gdy samochód zostanie unieruchomiony na środku 
torowiska.

Film powinien zostać zrealizowany przy pomocy nowoczesnych, profesjonalnych środków 
technicznych stosowanych współcześnie przy produkcjach reklamowych i korporacyjnych. 
Użyte w filmie środki techniczne mają zagwarantować uzyskanie finalnego produktu 
na najwyższym poziomie artystycznym i technicznym, umożliwiającym emisję w stacjach 
telewizyjnych.

http://www.utk.gov.pl/
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W czasie realizacji możliwe będzie wykorzystanie gotowych zdjęć, obrazujących tereny 
kolejowe oraz ujęć z monitoringu przejazdów kolejowych zamieszczanych w serwisie You Tube 
na kanale PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (zwaną dalej: PKP PLK S.A.). Zamawiający będzie 
dysponował umową z PKP PLK S.A. na wykorzystanie nagrań w filmie. Przewidujemy 1 – 2 dni 
zdjęciowe na dogranie dodatkowych ujęć potrzebnych w filmie.

Film powinien być również ilustrowany animacjami 3D, obrazującymi niebezpieczne sytuacje 
na przejazdach kolejowo-drogowych. Wykonawca powinien przedstawić propozycję formy 
animacji oraz przykłady animacji, które zamierza wykorzystać w realizowanym filmie. Tekst dla 
lektora, stanowiący podstawę filmu, znajduje się w załączniku nr 1.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni opracowanie scenariusza, montaż, 
profesjonalne oświetlenie, udźwiękowienie, opracowanie graficzne, nośniki, digitalizację 
i transport do Zamawiającego nośników z filmem.

Wraz z filmem Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe, 
natomiast autorzy scenariusza, reżyserii, zdjęć, muzyki i grafiki oraz pozostali twórcy filmu, 
wyrażą zgodę na niewykonywanie przysługującym im osobistych praw 
autorskich - podczas rozpowszechniania filmu na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy 
z Zamawiającym  polach eksploatacji, w szczególności:

 utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w tym drukiem, cyfrowo, na taśmie 
magnetycznej), w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, m.in. płyta DVD, 
pendrive;

 publicznego udostępniania materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);

 publicznego odtwarzania;
 użyczania;
 nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację 

naziemną;
 równoczesnego i integralnego nadawania m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych 

i sieci kablowych.

Informujemy, że Urząd Transportu Kolejowego dysponuje logotypami, które powinny zostać 
wykorzystane w filmie. 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

 przedstawienia konspektu produkcyjnego;
 przedstawienia scenariusza i koncepcji wizualnej filmu (storyboard),
 realizacji 7 – 10 minutowego filmu edukacyjnego;
 przekazania Zamawiającemu nagranego materiału na nośniku elektronicznym 

w formacie umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach.

Film ma być przygotowany i dostarczony w następujących wersjach:
1) Wersja z lektorem polskim;
2) Wersja z lektorem polskim i osadzonymi napisami;
3) Wersja z lektorem polskim i napisami oraz audiodeskrypcją w języku polskim 

(wersja dla niewidomych i słabowidzących).

Lektor – Wykonawca zapewni udział profesjonalnego lektora, zajmującego się nagrywaniem 
muzyki i głosu lektorskiego do reklam radiowych, filmów, audiobooków itp., który wejdzie 
w rolę komentatora treści nagrania. Propozycje zostaną przedstawione do akceptacji 
Zamawiającego.

Muzyka – Wykonawca zapewni podkład muzyczny (możliwość wyboru jednej z co najmniej 
3 propozycji). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o nabyciu praw do użycia 

http://www.utk.gov.pl/
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wybranego przez Zamawiającego fragmentu muzycznego do produkcji materiału 
promocyjnego będącego przedmiotem zamówienia.

Warunki techniczne, które musi spełniać Wykonawca produkcji filmu:

1) Standard wizji: 4K z rozdzielczością 4096 x 2160 pikseli (umożliwiający projekcję kinową 
na projektorach 4K);

2) 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 48kHz.

6. Termin wykonania zamówienia: 

30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

7. Sposób przygotowania oferty:

1) Ofertę należy sporządzić, w języku polskim, na formularzu ofertowym (według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2).

2) Do oferty należy dołączyć:

 Listę zrealizowanych podobnych produkcji o dowolnej tematyce, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 (nie mniej niż 5 produkcji z ostatnich trzech lat);

 Szkic scenariusza i koncepcji wizualnej filmu.

3) Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów 
załączonych do oferty (odpis właściwego rejestru, np. CEIDG, KRS). 

W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników należy dołączyć do oferty 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną notarialnie wraz 
z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej za przedłożenie dokumentu 
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, w tym również prokury.

8. Miejsce oraz termin składania oferty:

Wypełnioną ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, o których mowa w pkt 7.2, należy 
złożyć w Urzędzie Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 
(12 piętro) lub przesłać na adres zamowieniapubliczne@utk.gov.pl z dopiskiem „Film 
edukacyjny” do dnia 10 maja 2019 r.

9. Inne postanowienia:

1) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3) W przypadku wątpliwości co do ww. informacji składanych przez Wykonawców 
w postępowaniu, Zamawiający może zastosować instytucję wezwania do wyjaśnień 
co do treści złożonej oferty.

4) Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia dalszych negocjacji tylko 
z Wykonawcami spełniającymi warunki formalne w zakresie scenariusza i koncepcji 
produkcji.

5) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez 
podania przyczyny.

6) Termin ważności oferty: 3 miesiące.

10. Kryteria oceny oferty, tryb oceny, sposób obliczania ceny oferty:

http://www.utk.gov.pl/
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1) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone 
w zapytaniu ofertowym.

2) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami:

 cena – waga 50 %

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana 
w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – dla całości 
zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może 
jej zmienić po złożeniu oferty.

Cena =
najniższa cena ofertowa brutto

cena brutto oferty badanej x 50 𝑝𝑘𝑡

Łącznie koncepcja może uzyskać od 0 do 50 punktów. Sposób obliczenia wartości 
punktowej kryterium: 1%=1 pkt.

 ocena szkicu scenariusza i koncepcji filmu – waga 30%

Ocena szkicu scenariusza i koncepcji filmu (dotyczyć będzie pomysłu na realizację 
filmu (dopasowanie do tekstu dla lektora, jakości, wyglądu, technologii 
proponowanych animacji i grafik, w tym grafik 3D, ujęć z lotu ptaka itp.): w celu 
dokonania obliczenia Zamawiający przyjmuje minimalną liczbę punktów 1, 
maksymalną liczbę punktów 30. Za kryterium „Ocena szkicu scenariusza i koncepcji 
filmu” można uzyskać maksymalnie 30 pkt. 

Z uwagi na charakter składnika zostanie ona dokonana poprzez subiektywne 
przyznanie punków przez Zamawiającego.

Koncepcja =
Liczba punktów badanej oferty

Liczba punktów oferty najwyżej ocenianej x 30 pkt

Łącznie koncepcja może uzyskać od 0 do 30 punktów. Sposób obliczenia wartości 
punktowej kryterium: 1%=1 pkt.

 ocena portfolio wraz z referencjami – waga 20%
Ocena portfolio wraz z referencjami: w celu dokonania obliczenia Zamawiający 
przyjmuje minimalną liczbę produkcji z ostatnich trzech lat w portfolio wraz 
z referencjami – 5, maksymalną – 10. Minimalna liczba punktów w przedmiotowym 
kryterium dla wykonawcy spełniającego warunki udziału w postępowaniu wyniesie 
0 pkt, natomiast maksymalnie 20 punktów. Za kryterium „Ocena portfolio wraz 
z referencjami” można uzyskać maksymalnie 20 pkt.

Portfolio i referencje =
Liczba punktów badanej oferty

Liczba punktów najwyżej ocenionej oferty x 20 pkt

Łącznie koncepcja może uzyskać od 0 do 20 punktów. Sposób obliczenia wartości 
punktowej kryterium: 1%=1 pkt.

Łączną wartość punktową oferty będzie stanowiła suma punktów z poszczególnych kryteriów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny 
uzyska najwyższą łączną liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

11. Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Tekst dla lektora;
2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;
3) Załącznik nr 3 – Formularz listy zrealizowanych produkcji, o których mowa w zapytaniu 

ofertowym.
4) Załącznik nr 4 – Wzór umowy

http://www.utk.gov.pl/
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Załącznik nr 1

Tekst dla lektora

W Polsce jest ponad dwanaście tysięcy przejazdów kolejowych. Co roku na tych 
skrzyżowaniach dróg i torów dochodzi do ponad dwustu wypadków. W latach  dwa tysiące 
dwanaście – dwa tysiące siedemnaście na przejazdach zginęło ponad trzysta osób, a dwieście 
zostało ciężko rannych. Giną trzy osoby na pięć ofiar wypadków na przejazdach kolejowo-
drogowych. 

By uniknąć takich wypadków wystarczy, że będziesz przestrzegać kilku podstawowych reguł. 
Każdy kierowca powinien pamiętać o zasadach bezpiecznego przejeżdżania przez przejazd. 
Przedstawimy je w tym krótkim filmie. Pokażemy jak prawidłowo zachować się na przejeździe 
i co zrobić, jeśli na przykład w trakcie jego przekraczania zgaśnie nam silnik.

Gdy dojeżdżasz do linii kolejowej i zobaczysz czerwone migające światło, zamykające się rogatki 
czy zbliżający się pociąg, zatrzymaj się i zaczekaj. Nie ryzykuj życia – nie masz pewności, 
że zdążysz przejechać przed pociągiem. Masa pociągu to nawet trzy tysiące ton, a jego droga 
hamowania – to nawet ponad jeden kilometr. Nie ma więc żadnej szansy, by pociąg 
wyhamował, gdy maszynista w ostatniej chwili zauważy samochód wjeżdżający na przejazd. 

Mamy kilka rodzajów przejazdów. Przed przejazdami bez zapór znajduje się krzyż świętego 
Andrzeja z pojedynczymi bądź podwójnymi ramionami. Pojedyncze ramiona oznaczają, 
że do przejechania jest jeden tor. Podwójne mówią, że torów jest więcej. Nawet jeśli przejechał 
już jeden pociąg, zachowaj szczególną ostrożność. Za chwilę może nadjechać kolejny, zwłaszcza 
z przeciwnego kierunku. Na prawie wszystkich przejazdach oznaczonych krzyżem świętego 
Andrzeja zobaczysz również charakterystyczny znak „stop”. To bezwzględny obowiązek 
zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem przejazdu, a linia kolejowa jest właśnie taką 
drogą. 

Jeżeli na drodze jest namalowana linia bezwzględnego zatrzymania, wyznacza ona miejsce, 
w którym musisz się zatrzymać. Jeżeli tej linii nie ma, zatrzymaj się w miejscu, z którego jest 
dobra widoczność torów, przed którymi ustawiono znak „stop”.

Przed takim czerwonym światłem zatrzymasz się zawsze – nawet jeśli na skrzyżowaniu nie 
dostrzegasz innego pojazdu. Pamiętaj, że to jest światło czerwone. Mimo że pulsuje, oznacza 
to samo, co na drodze sygnał ciągły. Dwa migające na przemian czerwone sygnały oznaczają 
bezwzględny zakaz wjazdu za sygnalizator nawet przy otwartych rogatkach. Pamiętaj, że ruszyć 
możesz dopiero, kiedy rogatki podniosą się całkowicie i gdy przestaną świecić sygnalizatory. 
Może się też zdarzyć, że rogatki podniosły się po przejechaniu pociągu, jednak tuż po nim jedzie 
kolejny po drugim torze. Rogatki zaczną znów się zamykać. Czerwone światło na sygnalizatorze 
zawsze oznacza „stój” i musisz się przed nim bezwzględnie zatrzymać. 

Zbliżając się do każdego przejazdu zachowaj szczególną ostrożność. Ta reguła ma zastosowanie 
w szczególności, gdy w przypadku awarii zabezpieczeń na przejeździe zarządca infrastruktury 
kolejowej pod znakiem „stop” umieszcza tabliczkę z napisem „rogatka uszkodzona” lub 
„sygnalizacja uszkodzona”. 

Jednym z warunków bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych jest 
upewnienie się, że ze skrzyżowania drogi i torów da się zjechać. Nie wjeżdżaj na tory, jeśli 
widzisz, że samochody przed tobą stoją w korku i gdy możesz utknąć na przejeździe. Jeżeli 
kierujesz pojazdem o długości powyżej dziesięciu metrów, który nie może rozwinąć prędkości 
większej niż sześć kilometrów na godzinę, upewnij się czy w czasie potrzebnym na pokonanie 
przejazdu nie nadjedzie pociąg, na przykład uzgadniając czas przejazdu pociągu z dróżnikiem 
przejazdowym. W czasie, kiedy będziesz na torach, może nadjechać pociąg. Nie będzie już przed 
nim ucieczki. 

Część wypadków na przejazdach kolejowych powodują kierowcy, którym wydaje się, że można 
ominąć rogatki zamykające połowę jezdni. To konstrukcje ograniczające, a nie blokujące wjazd 
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na przejazd. Slalom między rogatkami na przejeździe jest absolutnie zabroniony. Jeśli skupisz 
się na omijaniu rogatek, wykonaniu dwóch ostrych skrętów, możesz wtedy nie zauważyć 
nadjeżdżającego pociągu. Podobnie jest w przypadku przejazdów bez rogatek. Nie omijaj 
pojazdów stojących przed przejazdem i oczekujących na otwarcie ruchu, jeżeli wymagałoby 
to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.  Pierwszy kierowca 
w kolejce najlepiej widzi tory. Pociąg zapewne zbliża się już do przejazdu! Na przejeździe 
kolejowo-drogowym i bezpośrednio przed nim obowiązuje także bezwzględny zakaz 
wyprzedzania pojazdów.

Nie ma znaczenia, że wiele razy jechałeś przez ten sam przejazd i nigdy nie widziałeś tam 
pociągu. Jazda „na pamięć” może się źle skończyć! Pociąg może się jednak pojawić. 

Co zrobić, gdy utknąłeś na przejeździe między zamkniętymi rogatkami? Nie panikuj, 
ale pamiętaj, że musisz działać szybko i zdecydowanie. Im dłużej się zastanawiasz tym pociąg 
jest bliżej. Musisz jak najszybciej zjechać z przejazdu. W ostateczności możesz wyłamać drąg 
wjeżdżając w niego – to mniejsze zło, niż zderzenie z pociągiem. Kiedy jednak zgaśnie silnik lub 
samochód nagle ulegnie awarii i nie możesz zjechać z torowiska – uciekaj, auto pozostaw 
na przejeździe! Twoje życie jest cenniejsze niż samochód. W takiej sytuacji daj znać 
maszyniście, że tor jest nieprzejezdny. 

Służy do tego sygnał ręczny D 2 „Stój”. W dzień jest to zataczanie okręgu rozwiniętą 
chorągiewką lub jakimkolwiek innym przedmiotem bądź samą ręką, a w nocy – zataczanie kręgu 
latarką ze światłem białym lub czerwonym, albo jakimkolwiek innym przedmiotem emitującym 
światło. Maszynista szybciej zauważy niebezpieczeństwo i zacznie hamować. Skutki zderzenia 
będą wówczas mniej dotkliwe. Pamiętaj, by pokazując maszyniście sygnał „Stój” samemu stać 
w bezpiecznym miejscu.

Każde zdarzenie na przejeździe kolejowo-drogowym zgłoś służbom ratunkowym na numer 
alarmowy sto dwanaście, wspólny dla wszystkich służb.

Przejazdy są sukcesywnie oznaczane dziewięcioznakowymi identyfikatorami, umieszczonymi 
na żółtych odblaskowych naklejkach. Docelowo całe to oznakowanie zostanie włączone 
do systemu numeru alarmowego sto dwanaście. Numer przejazdu znajdziesz na napędzie 
rogatki, czyli urządzeniu, do którego przymocowana jest rogatka – od strony przejazdu lub 
na wewnętrznej stronie krzyża świętego Andrzeja. Gdy znajdziesz się między rogatkami łatwo 
zauważysz taką naklejkę. Zgłaszając zdarzenie, podaj numer przejazdu z naklejki. Pozwoli 
to operatorowi numeru alarmowego na ustalenie dokładnej lokalizacji przejazdu na sieci 
kolejowej i skrócenie czasu potrzebnego na reakcję służb ratunkowych na zagrożenie 
na przejeździe. 

Jeśli twoim zdaniem przejazd nie zapewnia odpowiedniej widoczności, jest źle oznakowany albo 
zauważysz inne nieprawidłowości zgłoś to zarządcy infrastruktury np. PKP Polskim Liniom 
Kolejowym. Jeśli to nie przyniesie efektu, nieprawidłowości zgłoś Prezesowi Urzędu 
Transportu Kolejowego na infolinię bezpieczeństwa kolejowego:

 - za pośrednictwem formularza w dziale Bezpieczeństwo na stronie internetowej Urzędu 
Transportu Kolejowego: www. utk.gov.pl, 

- poprzez adres poczty elektronicznej: bezpieczenstwo@utk.gov.pl,

- telefonicznie za pośrednictwem całodobowego numeru telefonu: dwadzieścia dwa, siedemset 
czterdzieści dziewięć piętnaście osiemdziesiąt pięć.

Każde zgłoszenie przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na przejazdach 
kolejowych.

http://www.utk.gov.pl/
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Załącznik nr 2
OFERTA

dla Urzędu Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Nazwa / Imię i nazwisko 
Wykonawcy:
Adres:
NIP:
REGON:
Osoba do kontaktu
Nr tel.:
Adres e-mail:

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, z dnia 24 kweitnia 2019 r. na: „Produkcję filmu 
edukacyjnego o bezpiecznym zachowaniu się na przejazdach kolejowo-drogowych”, oferuję 
wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi ww. zapytaniu 
ofertowym za cenę łączną: 

Brutto PLN:
Netto PLN:
Stawka VAT:

Jednocześnie, w związku z warunkiem wykazania doświadczenia w zakresie produkcji filmów 
informacyjno-promocyjnych deklaruję wykonanie ………….. szt. produkcji, o których mowa 
powyżej, zgodnie z listą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub składanie fałszywych 
oświadczeń, oświadczam, że:

1. cena łączna brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
2. zapoznałem się z zawartym w Zapytaniu ofertowym opisem przedmiotu zamówienia, 

oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
3. spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym i dysponuję 

odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajduję się w sytuacji ekonomiczno-finansowej umożliwiającej realizację zamówienia,
5. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednią 

wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
6. przysługują mi autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów objętych 

przedmiotem zamówienia i przeniosę te prawa na Zamawiającego z chwilą odebrania 
przedmiotu zamówienia,

7. uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 3 miesięcy od daty upływu 
terminu składania ofert,

8. oferuję realizację zamówienia w terminie 30 dni od podpisania umowy.

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 do oferty – odpis właściwego rejestru, np. CEIDG, KRS);
2) Załącznik nr 2 do oferty – Szkic scenariusza i koncepcji wizualnej filmu;
3) Załącznik nr 3 do oferty – Lista zrealizowanych produkcji.

……………………...………………… ……………………...…………………
Miejscowość, data podpis z pieczątką imienną Wykonawcy lub 

osoby uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy

http://www.utk.gov.pl/
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Załącznik nr 3

Lista zrealizowanych produkcji, o których mowa w zapytaniu ofertowym.

Lp. Data 
wykonania 
(od – do)

Tytuł produkcji
(z krótkim 

opisem projektu)

Link pod 
którym filmy 

można 
zobaczyć*

Podmiot, na 
rzecz którego 

wykonano 
produkcję

Wartość 
realizowanej 

usługi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

*w przypadku braku możliwości udostępnienia linków proszę o przekazanie filmów na płytach 
DVD lub pendrive’ach.

……………………...………………… ……………………...…………………
Miejscowość, data podpis z pieczątką imienną Wykonawcy lub 

osoby uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy

http://www.utk.gov.pl/
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