
 
 

Warszawa, 14 września 2016 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

 

1. Informacje ogólne:  

Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności, 

zaprasza do złożenia oferty, której celem jest przygotowanie filmu informacyjno-promocyjnego  

o centralnym organie administracji rządowej jakim jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.  

 

2. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Urząd Transportu Kolejowego  

02-305 Warszawa  

Al. Jerozolimskie 134  

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 na adres: 

zamowieniapubliczne@utk.gov.pl lub faksu - 22 749-14-01.  

Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Paweł Rafalski (tel. 22 749 15 44).  

 

4. Podstawa prawna: 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „pzp” – wartość zamówienia nie 

przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 pzp). 

 

5. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu informacyjno-promocyjnego o Prezesie Urzędu 

Transportu Kolejowego jako organie centralnej administracji rządowej z przeznaczeniem  

do umieszczenia na stronach internetowych Zamawiającego, emisji podczas 

spotkań/konferencji/prezentacji oraz dystrybucji bezpośredniej na płytach DVD/USB oraz promocji  

w mediach. 

Film musi zawierać materiał obrazujący kluczowe obszary działania Prezesa Urzędu Transportu 

Kolejowego jako centralnego organu administracji rządowej będącego krajową władzą 

bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii 

Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa i regulacji transportu kolejowego, właściwym w sprawach: 

1) regulacji transportu kolejowego, 

2) licencjonowania transportu kolejowego, 

3) nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów 

kolejowych, 
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4) bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 

5) nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym, 

6) licencji i świadectw maszynistów. 

 

Prezes UTK jest organem nadzoru rynku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach 

oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jedn.: Dz. U. 2016, poz. 542 z późn. zm.), w zakresie 

wyrobów przeznaczonych do stosowania w infrastrukturze kolejowej, na bocznicach kolejowych, 

kolejach wąskotorowych oraz w metrze, związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu,  

a także wykonywaniem przewozów osób i towarów oraz eksploatacją pojazdów kolejowych. 

 

Prezes UTK jest organem wyspecjalizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.  

o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z późn zm.), w zakresie kolei 

linowych przeznaczonych do przewozu osób. 

  

Misją Urzędu Transportu Kolejowego jest kształtowanie bezpiecznych i konkurencyjnych warunków 

świadczenia usług transportu kolejowego na terenie Polski. 

Wizja UTK zawiera profesjonalne, skuteczne wspieranie rozwoju systemów i standardów 

bezpieczeństwa oraz konkurencyjności transportu kolejowego. 

Cel filmu: 

Film ma przedstawiać szerokie spektrum działalności Prezesa UTK. Komunikat zawarty w przekazie 

filmu promocyjnego powinien zawierać atrybuty marki UTK i jej cechy określone precyzyjnie  

w informacjach szczegółowo przekazanych przez UTK wyłonionemu Wykonawcy. 

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. 

Film powinien opierać się w całości na unikalnych, zrealizowanych na potrzeby tej produkcji 

materiałach filmowych (wizualnych i dźwiękowych). Powinien zawierać elementy animacji 

graficznych o wysokim standardzie technicznym. 

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni montaż, profesjonalne oświetlenie, 

udźwiękowienie, efekty specjalne, opracowanie graficzne, transport, nośniki, digitalizację. 

Miejsca plenerów: 

Głównym miejscem realizacji zdjęć do filmu będzie Centrala Urzędu Transportu Kolejowego  

w Warszawie oraz ewentualnie obszar kolejowy. W filmie pokazane mogą być również inne 

lokalizacje np. Oddziały Terenowe wybrane przez producenta i zaakceptowane przez Zamawiającego, 

związane z UTK i prowadzonymi zadaniami, w szczególności w ramach infrastruktury kolejowej oraz 

taboru kolejowego działania kontrolne jak również działania społeczno-edukacyjne nakierowane na 

przestrzeganie praw pasażerów. 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie przekazanie informacji o istnieniu Oddziałów Terenowych  

i przedstawieniu najważniejszych informacji o nich przy pomocy nowoczesnych grafik i animacji 

będących uzupełnieniem materiału zdjęciowego i tekstowego filmu.  

Film powinien składać się z materiałów zdjęciowych oraz nowoczesnych grafik animacyjnych,  

za pomocą których mogą zostać przekazane, dla przykładu, następujące informacje: 

1) ilość wykonywanej przez inspektorów UTK pracy – np., że miesięcznie prowadzonych jest X 

kontroli, co w roku składa się na Y skontrolowanych podmiotów; 



 
 

2) ilość wykonywanej pracy przez osoby rejestrujące pojazdy kolejowe – tzn. miesięcznie 

rejestrowanych jest X pojazdów, co w skali roku daje Y zmian rejestracyjnych, za to o liczbie 

wykonywanej pracy świadczy Z zarejestrowanych w krajowym rejestrze pojazdów; 

3) kampanie dla pasażerów; 

4) wydawanie zezwoleń i świadectwa dopuszczenia do eksploatacji dla infrastruktury i pojazdów 

kolejowych; 

5) certyfikacja podmiotów rynku kolejowego; 

6) licencjonowanie maszynistów. 

Wraz z filmem Wykonawca przeniesie na UTK wszelkie autorskie prawa majątkowe wyrażając zgodę  

na pominięcie osobistych praw autorskich autorów scenariusza, reżyserii, zdjęć, muzyki, grafiki  

i pozostałych twórców filmu podczas rozpowszechniania na wszystkich 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 UTK dysponuje własnym logo, które powinno zostać wykorzystane w przygotowanym 

przez Wykonawcę filmie.  

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 

- przedstawienia konspektu produkcyjnego, 

- przedstawienia scenariusza i koncepcji wizualnej filmu, storyboard (scenopis obrazkowy), 

- realizacji 5 minutowego filmu promocyjnego wraz z dwiema krótkimi wersjami montażowymi – 3  

i 1 minutowymi oraz 

- przekazania nagranego materiału, o którym mowa powyżej na 4 płytach DVD, 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 napisami w języku polskim, 

3) Wersja z lektorem polskim i napisami oraz tłumaczeniem migowym, 

4) Wersja z lektorem angielskim. 

Lektor – Wykonawca zapewni udział profesjonalnego lektora, który wejdzie w rolę komentatora 

treści nagrania.  

Muzyka – Wykonawca zapewni podkład muzyczny (możliwość wyboru z co najmniej 3 propozycji). 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o nabyciu praw do użycia wybranego przez 

Zamawiającego fragmentu muzycznego do produkcji filmu 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 

3) Film ma być dostarczony na przenośnych dyskach twardych zapewnionych przez Wykonawcę – 

w cenie (min. przekazany w *.mpg i *.mov)  

6. Termin wykonania zamówienia: 

Maksymalnie w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. UWAGA – termin 

realizacji zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert. 

7. Sposób przygotowania oferty: 

1) Ofertę należy sporządzić, w języku polskim, na formularzu ofertowym (według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1). 

2) Do oferty należy dołączyć: 

 wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1, 

 szkic scenariusza i koncepcji wizualnej filmu, 

 portfolio zawierające od 5 do 10 produkcji  w wersji zbliżonej do przedmiotu 

zamówienia, tj. krótkich materiałów promocyjnych wraz z referencjami, stanowiące 

załącznik nr 2. 

3) Oferta powinna zawierać m.in.: 

 Zakładany termin wykonania projektu, 

 Oferowaną cenę wykonania projektu. 

4) Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, do oferty 

należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną notarialnie. 

 

8. Miejsce oraz termin składania ofert: 

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 p.) lub przesłać 

na adres zamowieniapubliczne@utk.gov.pl z dopiskiem „Film informacyjno-promocyjny”  

do 30 września 2016 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 z Wykonawcą spełniającym 

warunki formalne w zakresie scenariusza i koncepcji produkcji. 

5) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny. 

6) Termin ważności oferty: 30 dni. 
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10. 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 40 % 

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 

należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę 

całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Punkty w kryterium cena zostaną obliczone według 

poniższego wzoru: 

𝐶 =
𝐶𝑛

𝐶𝑏
× 40 

 

gdzie: 

C – liczba punktów w kryterium cena 

Cn  – najniższa cena spośród złożonych i ważnych ofert 

Cb  – cena badanej oferty 

Maksymalnie w kryterium „Cena” można uzyskać 40 pkt. 

 ocena szkicu scenariusza i koncepcji wizualnej (pomysł na film) – waga 30% 

Ocena szkicu scenariusza i koncepcji: w celu dokonania obliczenia Zamawiający przyjmuje minimalną 

liczbę punktów 1, maksymalną liczbę punktów 30. Za kryterium „ocena scenariusza i koncepcji można 

uzyskać maksymalnie 30 pkt. Z uwagi na charakter składnika zostanie ona dokonana poprzez 

subiektywne przyznanie punktów przez Zamawiającego. Ocena zostanie dokonana w następujących 

kryteriach: pomysłowość zaproponowanego scenariusza i koncepcji wizualnej maksymalnie 10 pkt, 

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

w scenariuszu propozycje przekazywania informacji wizualnych maksymalnie 10 pkt. Liczba punktów za 

ocenę szkicu scenariusza i koncepcji wizualnej zostanie obliczona według poniższego wzoru: 

𝑆𝐾 =
(𝑝 + 𝑔 + 𝑖)

𝑆𝐾𝑚𝑎𝑥
× 30 

gdzie: 

SK – liczba punktów w kryterium „Ocena szkicu scenariusza i koncepcji wizualnej” 

p – punkty za pomysłowość zaproponowanego scenariusza i koncepcji wizualnej w badanej ofercie 

f – punkty za formę i styl zaproponowanego scenariusza i koncepcji wizualnej w badanej ofercie 

i – punkty za ujęte w scenariuszu propozycje przekazywania informacji wizualnych w badanej 

ofercie 

SKmax – Liczba punktów najwyżej ocenionej oferty w tym kryterium 

Maksymalnie  za kryterium „Ocena szkicu scenariusza i koncepcji wizualnej” można uzyskać 30 

punktów.  

 ocena portfolio wraz z referencjami – 20% 

Ocena portfolio wraz z referencjami: w celu dokonania obliczenia Zamawiający przyjmuje minimalną 

liczbę produkcji w portfolio wraz z referencjami równą 5, maksymalną 10. Minimalna liczba punktów w 

przedmiotowym kryterium dla Wykonawcy spełniającego warunki udziału w postępowaniu wyniesie 0 

pkt, natomiast maksymalnie 20 punktów. Za każdą produkcję ponad określone minimum można uzyskać 

4 pkt. Punkty w niniejszym kryterium zostaną obliczone według wzoru: 



 
 

𝑃 =
𝑃𝑛

𝑃𝑏
× 20 

gdzie: 

P  – liczba punktów w kryterium „Ocena portfolio wraz z referencjami” 

Pb  – punkty przyznane badanej ofercie. 

Pn  – liczba punktów najwyżej ocenionej oferty w tym kryterium 

Za kryterium „Ocena portfolio wraz z referencjami” można uzyskać maksymalnie 20 pkt. 

 termin realizacji zamówienia – waga 10% 

Punktacja w ramach kryterium termin realizacji zamówienia zostanie przyznana zgodnie  ze wzorem: 

𝑇 =
𝑇𝑛

𝑇𝑏
× 10 

gdzie: 

T – liczba punktów w kryterium „Termin realizacji” 

Tb – termin realizacji badanej oferty. 

Tn – najkrótszy termin realizacji wśród badanych ofert 

Maksymalnie za kryterium „Termin realizacji” można uzyskać 10 pkt. 

 Łączną wartość punktową oferty będzie stanowiła suma punktów z poszczególnych 

kryteriów 

𝑊 = C + SK + P + T 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska 

najwyższą łączną liczbę punktów (W) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

 

11. Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

2) Załącznik nr 2 – Lista zrealizowanych produkcji, o których mowa w punkcie 7.2 tiret trzeci 

zapytania ofertowego.  



 
 

Załącznik nr 1 

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:  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, z dnia ………. 2016 r. na: „Produkcję filmu informacyjno-

promocyjnego o centralnym organie administracji rządowej jakim jest Prezes Urzędu Transportu 

Kolejowego”, oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w 

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. zrealizowanych 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. nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo. Przez powiązania osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające 

w szczególności na pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

2. cena łączna brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 

3. zapoznałem się z zawartym w Zapytaniu ofertowym opisem przedmiotu zamówienia, oraz  

że posiadam wszelkie konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty, 

4. spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym i dysponuję odpowiednim 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 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 30 dni od daty upływu terminu składania 

ofert, 

8. oferuję realizację zamówienia w terminie …….. dni od dnia podpisania umowy. 

 

 

Załączniki: 

1. oświadczenie o braku przeszkód natury faktycznej bądź prawnej uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie zamówienia, 

2. lista zrealizowanych produkcji, o których mowa w punkcie 7.2, przedstawiona na wzorze 

stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 

3. szkic scenariusza i koncepcji wizualnej filmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………...………………… ……………………...………………… 

Miejscowość, data podpis z pieczątką imienną, lub podpis 

osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

  



 
 

Załącznik nr 2 

 

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 CD lub 

DVD 
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Miejscowość, data podpis z pieczątką imienną, lub podpis 

osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy 

 


