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Departament Planowania i Nadzoru

Warszawa, 01.07.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Informacje ogólne:

Skarb Państwa - Urząd Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, zwany dalej 
Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty, której celem jest produkcja filmu edukacyjnego, 
dotyczącego wpływu stanu psychofizycznego na wykonywanie obowiązków służbowych 
maszynistów.

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: Małgorzata Michalik / Tomasz 
Frankowski.

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. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 
udziału:

5.1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać doświadczenie w postaci wykonanych produkcji 
pięciu (5) filmów podobnych do przedmiotu zamówienia o dowolnej tematyce w okresie 
ostatnich 36 miesięcy. Przez podobne Zamawiający rozumie film spełniający następujące 
wymagania: film z lektorem w języku polskim i napisami oraz audiodeskrypcją w języku 
polskim, w którym występuje co najmniej jeden aktor.

6. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu edukacyjnego dotyczącego wpływu stanu 
psychofizycznego na wykonywanie obowiązków służbowych maszynistów. 

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 podmiotom rynku kolejowego, mediom, 
instytucjom w celu prezentacji i wykorzystania dla celów edukacyjnych w ramach m.in. pouczeń 
okresowych dla pracowników kolei. Koncepcja scenariusza filmu stanowi załącznik nr 1. 



Strona 2 z 5

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433

Tel.: 22 749 14 00, fax: 22 749 14 01
www.utk.gov.pl

email: utk@utk.gov.pl

Zamiarem Zamawiającego jest, aby film był rozpowszechniony w szerokim zakresie, w tym 
również w mediach społecznościowych. Film w przystępny sposób umożliwi przyswojenie 
wiedzy na temat odpowiedniego zachowania podczas pełnienia obowiązków na stanowiskach 
bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego, 
w szczególności identyfikowania czynników wpływających na stan psychofizyczny 
oraz świadomości zagrożeń. 

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.

Realizacja wymagać będzie kilku dni zdjęciowych na realizację ujęć stanowiących podstawę 
filmu. W czasie realizacji możliwe będzie wykorzystanie gotowych zdjęć z bazy filmów 
promocyjnych zrealizowanych na rzecz Urzędu Transportu Kolejowego. Przewidujemy 
maksymalnie 5 dni zdjęciowych.

Tekst dla lektora zostanie opracowany przez Zamawiającego we współpracy z Wykonawcą 
w oparciu o koncept produkcyjny.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni realizację ujęć / zdjęć, 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 Dzieła, 
wyrażą zgodę na niewykonywanie przysługującym im osobistych praw autorskich  - podczas 
rozpowszechniania 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 i/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 ostatecznej wersji scenariusza i koncepcji wizualnej filmu (storyboard),
 realizacji 4 – 6 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 w języku polskim;
3) Wersja z lektorem polskim i napisami oraz audiodeskrypcją w języku polskim 

(wersja dla niewidomych i słabowidzących).
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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 
wybranego przez Zamawiającego fragmentu muzycznego do produkcji materiału 
promocyjnego będącego przedmiotem zamówienia.

Aktorzy – Wykonawca zapewni obsadę głównej roli (maszynisty). Pozostałe osoby niezbędne 
do realizacji poszczególnych scen (statyści) wyznacza Zamawiający we własnym zakresie.

Warunki techniczne, które musi spełniać Wykonawca produkcji filmu:

Standard wizji: 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.;

Dodatkowo :

przygotowanie wersji 4K z rozdzielczością 4096 x 2160 pikseli (umożliwiający projekcję kinową 
na projektorach 4K). 

7. Termin wykonania zamówienia:

31 października 2019 r.

8. 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, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 (nie mniej niż 5 produkcji z ostatnich trzech lat, ale nie więcej niż 
10 produkcji);

 Szkic koncepcji wizualnej filmu.

3) Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z odpisu 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.

9. Miejsce oraz termin składania oferty:

Wypełnioną ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, o których mowa w pkt 8 ppkt 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 – kultura 
bezpieczeństwa” do dnia 10 lipca 2019 r.

10. Inne postanowienia:

1) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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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 unieważnienia postępowania ofertowego bez 
podania przyczyny.

5) Termin ważności oferty: 30 dni.

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

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 koncepcji filmu – waga 30%

Ocena koncepcji filmu dotyczyć będzie pomysłu na realizację filmu (dopasowanie do koncepcji 
scenariusza, jakości, wyglądu, technologii proponowanych ujęć itp.): w celu dokonania 
obliczenia Zamawiający przyjmuje minimalną liczbę punktów 0, maksymalną liczbę punktów 30. 
Za kryterium „Ocena koncepcji filmu” można uzyskać maksymalnie 30 pkt.

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

Łącznie koncepcja może uzyskać od 0 do 30 punktów. 

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 1%=1 pkt.

 ocena portfolio– waga 20%

Ocena portfolio: 4 punkty za każdą kolejną produkcję wykazaną ponad minimum określone w 
pkt 5.1 z zastrzeżeniem, że Zamawiający oceniając prace dodatkowe będzie brał pod uwagę 
jedynie pięć (5) pierwszych wymienionych ponad wymagane minimum. 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.

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.
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12. Załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Koncepcja scenariusza;
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
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