
Warszawa, dnia 02 września 2020 r.
Nr postępowania: BDG-WZPU.2510.381.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA PRODUKCJĘ FILMU EDUKACYJNEGO

Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, której celem 
jest wyłonienie Wykonawcy na produkcję filmu edukacyjnego, będącego podziękowaniem dla 
pracowników kolei za ich służbę w czasie pandemii COVID-19.

1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.1 Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, 
prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843). 

1.2 Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Urzędu Transportu Kolejowego do zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia.

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu edukacyjnego będącego podziękowaniem dla 
pracowników kolei za ich służbę w czasie pandemii COVID-19. 

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

2.3 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
92111250-9 Produkcja filmów informacyjnych.

3 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

3.1 Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 60 dni od zawarcia Umowy.

4 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

4.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą. 

5 WARUNKI UDZIAŁU

5.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
5.1.1 spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania niezbędnej 

wiedzy i doświadczenia w produkcji filmów, tj. w ciągu ostatnich trzech lat 
przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia – a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – wykonali minimum 
pięć (5) filmów edukacyjnych, promocyjnych lub korporacyjnych o długości od 
2 do 10 minut o dowolnej tematyce, które zostały wykonane należycie, co 
Wykonawca wykaże, przedstawiając stosowny dokument (referencje, 
zaświadczenia lub inne równoważne);

5.1.2 Produkcje o których mowa w pkt 5.1.1, muszą spełniać następujące warunki:



5.1.2.1 w co najmniej dwóch (2) wziął udział co najmniej jeden profesjonalny aktor;
5.1.2.2 co najmniej jedna to film z lektorem w języku polskim;
5.1.2.3 co najmniej jedna to film z napisami w języku polskim stanowiącymi transkrypcję warstwy 

dialogowej/słów odczytywanych przez lektora;
5.1.2.4 co najmniej jedna to film z audiodeskrypcją w języku polskim;
5.2 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia–

nie spełnia” w oparciu o wymagane dokumenty, wykazy i oświadczenia. Z treści załączonych 
dokumentów, wykazów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia 
wymagane warunki udziału w postępowaniu.

6 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT

6.1 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej wymienionych kryteriów
Tabela 1. Kryteria oceny ofert

Lp. Kryterium Waga

1. Cena 70 %

2. Koncepcja kreatywna filmu 30 %

6.2 Kryterium Cena.
6.2.1 W ramach kryterium Cena ocenie podlegać będzie cena wyszczególniona 

w poz. „Całkowita wartość zamówienia brutto” w Formularzu Ofertowym 
stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

6.2.2 Powyższa cena obliczona zostanie według wzoru:

𝐶𝑒𝑛𝑎 =
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜𝑤𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 × 70 𝑝𝑘𝑡

6.3 Kryterium Koncepcja kreatywna filmu.
6.3.1 Ocena koncepcji filmu dotyczyć będzie pomysłu na realizację filmu.
6.3.2 Z uwagi na charakter składnika zostanie ona dokonana poprzez subiektywne 

przyznanie punktów przez Zamawiającego.
6.3.3 Ocena zostanie dokonana w następujących podkryteriach: 

6.3.3.1 pomysłowość zaproponowanego scenariusza (opracowanego 
na podstawie Zarysu koncepcji scenariusza przedstawionego przez 
Zamawiającego) i koncepcji wizualnej (storyboard) maksymalnie 10 pkt, 

6.3.3.2 forma i styl zaproponowanego scenariusza i koncepcji wizualnej 
maksymalnie 10 pkt, 

6.3.3.3 ujęte w scenariuszu propozycje przekazywania informacji wizualnych 
(grafiki, efekty, koloryzacja itp.) maksymalnie 10 pkt. 

6.3.4 Zamawiający za każde zastrzeżenie lub uwagę w ramach powyższych 
podkryteriów będzie odejmował 2 punkty.
6.3.5 Maksymalnie w kryterium Koncepcja kreatywna filmu można uzyskać 30 
punktów.



6.4 Ostateczna ilość punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów 
przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Koncepcja kreatywna filmu” 
zgodnie ze wzorem:

P = C + K 
gdzie:
P – łączna ocena punktowa oferty we wszystkich kryteriach oceny,
C – ocena oferty w kryterium „Cena”,
K – ocena oferty w kryterium „Koncepcja kreatywna filmu”.

6.5 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach 
kryteriów określonych w Zapytaniu Ofertowym.

6.6 Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie oferty lub 
więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans kryteriów „Cena” i „Koncepcja kreatywna 
filmu”, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeśli zaś będą to 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie potencjalnych Wykonawców, którzy złożyli 
równie korzystne oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych.

7 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

7.1 Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie ze wzorem 
Formularza Ofertowego, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

7.2 Do oferty należy dołączyć:
7.2.1 wykaz zrealizowanych produkcji, o których mowa w pkt 5.1.1, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego oraz dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonanie;

7.2.2 szkic koncepcji wizualnej filmu, zgodnie z założeniami o których mowa 
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do 
Zapytania Ofertowego oraz bazujący na Zarysie koncepcji scenariusza, stanowiącej 
Załącznika nr 5 do Zapytania Ofertowego;

7.2.3 Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zaprezentowania szkicu koncepcji 
wizualnej filmu (storyboard) oraz zaproponowania ostatecznej koncepcji 
scenariusza, o którym mowa w pkt 7.2.2 w formie materiału opisowego 
obrazującego ogólny zarys/pomysł na film. Dodatkowo przedstawiony szkic 
powinien być opisem Państwa koncepcji na wykonanie przedmiotu zamówienia, 
który pozwoli ocenić go na podstawie kryterium Koncepcja kreatywna filmu. 
Przedstawiony opis scenariusza powinien być kreatywnym rozwinięciem Zarysu 
koncepcji scenariusza przedstawionego przez Zamawiającego.

7.3 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

7.4 W przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy, wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

7.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.



7.6 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez danego Wykonawcę.

7.7 Treść złożonej oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu 
Ofertowym.

7.8 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

8.1 Ofertę należy złożyć w terminie do 9 września 2020 r. w siedzibie Zamawiającego przy 
Al. Jerozolimskie 134 w Warszawie, Kancelaria Główna, 12 piętro. Ofertę należy 
w kopercie oznaczonej dopiskiem „Oferta na produkcję filmu edukacyjnego”.

8.2 Dopuszczalne jest złożenie w wyżej wymienionym terminie skanu oferty pocztą 
elektroniczną na adres zamowieniapubliczne@utk.gov.pl .W takim przypadku należy 
w temacie wiadomości wpisać „Oferta na produkcję filmu edukacyjnego”.

9 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

9.1 Wszelką korespondencję Wykonawcy przekazują, pisemnie lub drogą elektroniczną na 
adres e-mail zamowieniapubliczne@utk.gov.pl

9.2 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca posługuje się numerem 
sprawy określonym w Zapytaniu Ofertowym.

10 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

10.1 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie łącznej wartości netto, 
stawki VAT oraz łącznej wartości brutto zamówienia w Formularzu Ofertowym, 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do Zapytania Ofertowego.

10.2 Łączna cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia.

10.3 Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.

10.4 Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę, zostaną ustalone na okres ważności Umowy 
i nie będą podlegały zmianom.

11 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

11.1 Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści na stronie BIP 
UTK, na której opublikowano Zapytanie Ofertowe.

11.2 Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę, którego ofertę uznano 
za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy.

11.3 Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie Zamawiającego poda wszelkie 
informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy.

11.4 Zamawiający preferuje zawarcie umowy w postaci elektronicznej, z użyciem podpisu 
kwalifikowanego.

mailto:zamowieniapubliczne@utk.gov.pl
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12 WZÓR UMOWY

12.1 Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

13 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator 
danych

Administratorem danych osobowych jest Urząd Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, Aleje 
Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (dalej „my”, „UTK”) jako strona umowy, za którego czynności 
z tego zakresu dokonuje Prezes UTK. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 
 listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 przez e-mail: utk@utk.gov.pl
 telefonicznie: 22 749 14 00
 za pośrednictwem ePUAP: /UTK/SkrytkaESP

Inspektor ochrony 
danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się z nim skontaktować w następujący 
sposób:
 listownie na adres: Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa „Dane osobowe”
 przez e-mail: iod@utk.gov.pl
 telefonicznie: 22 749 14 00
 za pośrednictwem ePUAP: /UTK/SkrytkaESP

Zbierane dane  Imię i nazwisko
 Informacje o stanowisku pracy
 Dane kontaktowe – telefon, e-mail
 PESEL, nr dowodu

Cele przetwarzania  Zawarcie i realizacja umowy o udzielenie zamówienia publicznego na produkcję filmu 
edukacyjnego.

Podstawy prawne 
przetwarzania

 Dane są niezbędne do zawarcie i realizacji umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b  rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) "RODO".

Okres 
przechowywania 
danych

 W celu zawarcia i realizacji umowy przez okres jej trwania;
 W celach związanych z zabezpieczeniem roszczeń – do momentu ich wygaśnięcia.

Odbiorcy danych  Upoważnieni pracownicy UTK
 Wojewoda Podlaski w związku z korzystaniem przez UTK z systemu elektronicznego 

zarządzania dokumentacją (EZD PUW)
Prawa związane z 
przetwarzaniem 
danych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację
 prawo dostępu do danych
 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych 
(dane kontaktowe wskazano powyżej).

Prawo wniesienia 
skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (pozostałe Krajowe Organy Nadzoru 
wskazane są na stronie Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/data-protection-eu_pl#thegeneraldataprotectionregulationgdpr )

Informacje dotyczące 
profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania.

Zautomatyzowane 
podejmowanie 
decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania informacji 
o Tobie. 

Obowiązek podania 
danych

Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

Przekazywanie 
danych poza 
Europejski Obszar 
Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

mailto:utk@utk.gov.pl
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Szczegółowe informacje o przetwarzaniu www.utk.gov.pl/pl/rodo  

14 INNE INFORMACJE

14.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
14.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
14.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14.4 W przypadku wątpliwości co do treści złożonej oferty lub jakichkolwiek informacji 

składanych przez Wykonawców, Zamawiający może zastosować instytucję wezwania 
do wyjaśnień.

14.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia lub unieważnienia 
postępowania na dowolnym etapie.

14.6 Zamawiający poprawi w ofercie:
14.6.1 oczywiste omyłki pisarskie,
14.6.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek.
14.7 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

14.7.1 Wykonawca nie złoży wyjaśnień, o których mowa w ust. 14.4 we wskazanym 
terminie lub mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu,

14.7.2 jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego,
14.7.3 Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
14.7.4 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, których nie można poprawić jako 

oczywiste omyłki rachunkowe,

15 ZAŁĄCZNIKI

1. Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1).
2. Formularz Ofertowy (załącznik nr 2).
3. Wykaz zrealizowanych produkcji (załącznik nr 3).
4. Wzór Umowy (załącznik nr 4),
5. Zarys koncepcji scenariusza (załącznik nr 5).
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/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./
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