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Biuro Dyrektora Generalnego  

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2020 r.

WYJAŚNIENIA
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na produkcje filmu edukacyjnego

W odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonego zapytania ofertowego przekazuję poniżej 
treść wniesionych pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie:
Proszę o informację na temat przeznaczonych środków, budżetu na realizację filmu.
Odpowiedź:
Do upływu terminu otwarcia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, 
dotyczące produkcji filmu edukacyjnego, zamawiający nie podaje do wiadomości informacji 
dotyczących przeznaczonych środków na realizację przedmiotu zamówienia. Informacja 
ta może zostać przedstawiona po otwarciu ofert w odpowiedzi na wniosek.

Pytanie:
Czy film może być realizowany w technice animacji 2D lub 3D
Odpowiedź:
Film nie może być realizowany w technice animacji 2D lub 3D.

Pytanie:
Czy udostępniają Państwo miejsca tj:  kasy biletowej, dworca, miejsca w pociągu i będziemy 
mieli zgody na realizację zdjęć w tych miejscach, czy mamy sami załatwiać zgody i wyceniać 
dodatkowo koszt realizacji zdjęć w tych lokacjach
Odpowiedź:
Tak, zgodnie ze wzorem umowy o dzieło stanowiącym załącznikiem nr 4 do zapytania 
ofertowego w myśl § 6 ust. 4 Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji przez 
Wykonawcę Przedmiotu Umowy zapewni możliwość wstępu na obszar kolejowy, 
do pojazdów kolejowych oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy 
w zakresie zgodnym z uzgodnionym konceptem produkcyjnym, o którym mowa w § 2 ust. 
2 Umowy. Zamawiający zapewnia to nieodpłatnie. 

Pytanie:
Czy w ramach realizacji projektu udostępniają Państwo niezbędne dokumenty dotyczące 
zezwolenia lub poniższe pozycje na nakręcenie scen w przypadkach:
- sceny odgrywanej na terenie dworca przy okienku kasy biletowej,
- scen z udziałem patrolu SOK,
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jak również elementów związanych z próba hamulcową, pracą manewrowego, łączeniem 
lokomotywy wraz z jej składem, obecności pociągu towarowego i pojazdu zabezpieczenia 
technicznego oraz nastawnię zdalnego sterowania ruchem kolejowym.
Odpowiedź:
Tak, zgodnie ze wzorem umowy o dzieło stanowiącym załącznikiem nr 4 do zapytania 
ofertowego w myśl § 6 ust. 4 Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji przez 
Wykonawcę Przedmiotu Umowy zapewni możliwość wstępu na obszar kolejowy, 
do pojazdów kolejowych oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy 
w zakresie zgodnym z uzgodnionym konceptem produkcyjnym, o którym mowa w § 2 ust. 
2 Umowy.

Pytanie:
Czy Państwo zapewniacie osoby, które będą występować w filmie? Tzn Pani na kasie, 
maszynista, "Pani Ania", czy to po stronie Wykonawcy leży zadanie znaleźć 
statystów/aktorów?
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni obsadę głównej roli 
(pasażerki Pani Ani) przez profesjonalną aktorkę. Pozostałe osoby niezbędne do realizacji 
poszczególnych scen (statyści) zapewni Zamawiający we własnym zakresie.

Pytanie:
Pytanie dotyczy wypowiedzi osób, czy to będą osoby z zarządu kolei, czy zwykli ludzie, 
którzy wystąpią z podziękowaniami? Czy Państwo zapewnią udział danych osób w filmie?
Odpowiedź:
W filmie będą się wypowiadały osoby związane z transportem kolejowym w Polsce. 
Zamawiający zapewnia udział danych osób w filmie. 

Z poważaniem

MONIKA INEZ FOLGART
ZASTĘPCA DYREKTORA 

DEPARTAMENTU PLANOWANIA I 
NADZORU

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo
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