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Warszawa, dn. 26.04.2014 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NR 1/EOG/2014 

 

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą przy ul. Radomskiej 22/32, 02-323 Warszawa, 

zwane dalej „Zamawiającym”, na podstawie „Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w 

zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zaprasza do złożenia oferty na 

realizację zadania: 

 

Realizacja filmu przyrodniczego według własnego scenariusza 

 

Zadanie jest częścią projektu pn. „Pola tętniące życiem – kampania na rzecz ochrony 

różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, który korzysta z dofinansowania 

pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.  

 

I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja filmu 

przyrodniczego zgodnie z podstawowymi wymaganiami Zamawiającego odnośnie filmu 

oraz zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę autorskim scenariuszem.  

 

1. Podstawowe wymagania Zamawiającego odnośnie filmu: 

1.1. Cel filmu: ukazanie piękna i bogactwa przyrodniczego terenów, na których 

prowadzone jest ekstensywne rolnictwo oraz przyjaznych przyrodzie sposobów ich 

gospodarowania.  

1.2. Adresaci filmu: dzieci, młodzież, dorośli, w szczególności jednak mieszkańcy terenów 

rolniczych. 

1.3. Założenia tematyczne, jakie muszą zostać ukazane w filmie: 

o Uchwycenie ciekawych zachowań i ukazanie piękna pospolitych gatunków 

zwierząt występujących w krajobrazie rolniczym. Wykonawca musi w filmie 

umieścić min. 8 z 10 z wymienionych gatunków zwierząt: bocian biały, czajka, 

skowronek, dudek, kuropatwa, pliszka żółta, derkacz, błotniak łąkowy, 

chomik, kumak nizinny.  

o Ukazanie kluczowych dla zachowania różnorodności biologicznej elementów 

krajobrazu: miedz, zadrzewień, zakrzaczeń, środpolnych oczek wodnych, 

wierzb głowiastych oraz siedlisk: ekstensywnie użytkowanych łąk, pastwisk 

oraz pól.  

o Ukazanie przykładów dobrych, pro-przyrodniczych praktyk rolniczych 

stosowanych przez rolników np. koszenie łąki od środka do zewnątrz. 

o Ukazanie stanu zachowania zasobów przyrodniczych, na obszarach z 

intensywnym rolnictwem w kontraście do przyrody terenów użytkowanych 

ekstensywnie.  

1.4. Wymagania techniczne odnośnie filmu: 

o nośnik obrazu: HD; 

o format: 16:9; 

o czas trwania: 25-30 min.; 

o kolor: PAL; 
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o dźwięk: cyfrowy 2.0; 

o wersja językowa: polska, angielska; 

o muzyka: oryginalna skomponowana na potrzeby filmu; 

o wielkość przetwornika kamery: minimum super 16 mm. 

1.5. Termin realizacji filmu: Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gotowy do tłoczenia 

film do dnia 31 grudnia 2014 r. Realizacja filmu powinna rozpocząć się niezwłocznie 

po zawarciu umowy z Wykonawcą.  

2. Wymagania Zamawiającego odnośnie scenariusza: 

Wraz z ofertą, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu autorski scenariusz filmu, 

w którym określi główne założenia artystyczne i merytoryczne filmu.  

 

II. Warunki uczestnictwa w postępowaniu 

 

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie; 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie; 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie; 

4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna 

warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą, 

która  uczestniczyła w realizacji minimum 3 filmów o tematyce przyrodniczej jako 

realizator zdjęć w tym minimum 1 z tych filmów dotyczył przyrody krajobrazu 

rolniczego; 

5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie. 

 

III. Sposób przygotowania oferty 

1. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wypełnionego formularza ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz do złożenia autorskiego 

scenariusza zawierającego własną koncepcję filmu, w tym sposób ujęcia tematu pod 

kątem merytorycznym i artystycznym.  

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu zawartych w pkt. 

II.4. Wykonawca przedstawi wykaz osób, znajdujący się w załączniku nr 1 do 

niniejszego zapytania oraz dołączy do oferty jeden wymieniony w wykazie film. Film 

musi być zapisany na nośniku elektronicznym w formacie DVD-Video.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

IV. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferta powinna być przesłana (pocztą, kurierem) lub złożona osobiście do dnia 

08.05.2014 r. do godziny 12:00 do siedziby Zamawiającego na adres: ul. 

Radomska 22/32, 02-323 Warszawa. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bocian.org.pl/zamowienia.   

http://www.bocian.org.pl/zamowienia
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V. Ocena oferty 

1. Ocena oferty złożonej przez Wykonawcę dokonana zostanie w dniu 08.05.2014 r. 

przez powołaną przez Zamawiającego Komisję. 

2. Oferty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

o Scenariusz : 40%, 

o Koszt realizacji filmu: 30%, 

o Film przedstawiony przez Wykonawcę jako przykład dysponowania osobami z 

wiedzą i doświadczeniem w realizacji zdjęć filmowych: 30% 

Gdzie 1%=1 pkt. 

3. Komisja oceniać będzie: 

3.1. Scenariusz: 

o Oryginalność scenariusza (15 %), 

o Innowacyjne podejście do tematu (15%), 

o Merytoryczna poprawność w ujęciu tematu (10%), 

3.2. Film: 

o Walory artystyczne (dźwięk, obraz, ujęcia niestandardowe) - 15% 

o Poprawność merytoryczna – 10% 

o Łatwość przekazu (odbiór filmu przez widza) – 5% 

3.3. Ocena kosztu realizacji filmu nastąpi natomiast na podstawie wzoru:  

W=najniższa cena ofertowa / badana oferta x 30 

W tym kryterium wygra oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

4. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta to 100. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

o jej treść nie odpowiada treści, wymaganiom niniejszego zapytania; 

o Wykonawca nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego zarówno 

przedmiotowych jak i podmiotowych, opisanych w pkt. I, II;  

o jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

o zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

IV.  Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty i uwagi końcowe  

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców przez 

umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej.  

2. Wybrany do realizacji zadania Wykonawca zostanie powiadomiony o wyborze drogą 

mailową. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyjaśniania lub uzupełniania treści złożonych 

ofert przez Wykonawców w prowadzonym postępowaniu.  

4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania zarówno 

przed jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:  

o brak jest min. 2 ważnych ofert; 

o cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty jaką Zamawiający 

może przeznaczyć na realizację zamówienia; 

o wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 
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V. Postanowienia dotyczące przejęcia autorskich praw majątkowych 

1. Producentem filmu jest Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”.  

2. Sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie naruszy praw 

autorskich Wykonawców.  

3. Po zrealizowaniu filmu i wypłaceniu całości wynagrodzenia Zamawiający przejmie 

autorskie prawa majątkowe do filmu. 

 

VI. Dodatkowe informacje 

1. Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu - Aleksandra Wierzbicka. 

Pytania  Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres: 

ola@bocian.org.pl.  

2. Odpowiedzi przekazywane są Wykonawcom zadającym pytania i publikowane na 

stronie internetowej Zamawiającego tj. www.bocian.org.pl/zamowienia bez 

ujawniania źródeł zapytania. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść zapytania. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający zamieści na 

stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia niezbędny okaże się 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert i poinformuje o tym na swojej stronie internetowej. 

 

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 

2) Wzór umowy – Załącznik nr 2 

 

Zatwierdzam 

 

mailto:ola@bocian.org.pl
http://www.bocian.org.pl/zamowienia

