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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 03/07/20/RJ z dn. 3 lipca 2020 r.  

  

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: 

Stworzenie raportu podsumowującego działalność Błękitnego Patrolu WWF w projekcie w formie 

materiału filmowego „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w 

ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

I. Określenie przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie raportu podsumowującego działalność Błękitnego Patrolu WWF 

w projekcie w formie materiału filmowego „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”  

nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

Zakres zadań i obowiązków wybranego wykonawcy: 

1. przygotowanie w porozumieniu z Zamawiającym scenariusza i planu realizacji materiału; 

2. nagranie materiału filmowego na polskim wybrzeżu za pomocą kamery i drona (3 dni zdjęciowe), 

włączając w to nagrania ludzi, zwierząt, elementów krajobrazu; 

3. montaż wideo materiału filmowego (film o długości 10-12 minut) w oparciu o nagrany materiał, jak 

również materiały zdjęciowe, graficzne i wideo dostarczone przez Zamawiającego; 

4. przygotowanie skrótu filmu o czasie trwania 30 sek. zawierającego najważniejsze sceny z wersji 

długiej; 

5. korekta koloru i gradingu materiału filmowego; 

6. uzupełnienie materiału o elementy graficzne (plansze tytułowe, wizytówki, ozdobniki, wykorzystanie 

materiałów zdjęciowych i stworzenie podstawowych wizualizacji graficznych w oparciu o materiały i 

dane nadesłane przez zamawiającego; 

7. oprawa muzyczna i udźwiękowienie materiału filmowego.  

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.  

 

II. Termin i miejsce wykonania zamówienia 
1. Nagranie materiału filmowego na polskim wybrzeżu - pomiędzy 14 a 23 lipca 2020 r.  
2. Przesłanie materiału filmowego do Zamawiającego - do 27 lipca 2020 r.  
3. Poprawki i korekta do materiału filmowego z uwzględnieniem uwag Zamawiającego - do 29 lipca 

2020 r.  
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III. Warunki udziału w postępowaniu  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu otwarcia ofert  
wykonał lub wyprodukował co najmniej 1 film o zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia 
charakterze. 
 

IV. Dokumenty wymagane do złożenia oferty oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
1. Oferta Wykonawcy na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 3) 
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Zał. nr 4) 
4. Wykaz doświadczenia (Zał. Nr 5); 
5. Portfolio Wykonawcy;  
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. 
 

V. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy  
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium wyboru:  
cena [C] – 50%,  
portfolio [P] –35%,  
rozmowa na temat realizacji przedmiotu zamówienia [R] – 15%. 
 
2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena” zostaną obliczone na podstawie 
wzoru: 

➢ W ramach tego kryterium Zamawiający oceni oferty na podstawie ceny wskazanej przez wykonawcę 
jako łączna cena ofertowa brutto, oceniana według poniższego wzoru: 
 

Cmin 
X1 =  * 50 pkt. 

Co 
 

 
Gdzie : 
X1         –   wartość punktowa kryterium ceny   
Cmin   –   najniższa cena zamówienia ze złożonych ofert   
Co        –   cena ocenianej oferty 

 

➢ kryterium – portfolio [P] 
Wykonawca winien w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu otwarcia ofert wykonać lub 
wyprodukować co najmniej 1 film o zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia charakterze, co 
wykaże na podstawie załączonego portfolio. 
 
Wykonawca dołączy do oferty Portfolio wykonanych lub wyprodukowanych filmów o zbliżonym do 
przedmiotu niniejszego zamówienia charakterze, z tym że ocenie podlegać będzie maksymalnie 3 filmy – 
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Wykonawca winien wskazać, które z przedstawionych filmów zgłasza do oceny Komisji przetargowej, jako 
kryterium oceny.  
 
W ramach wskazanego kryterium Zamawiający oceni każdy film odrębnie w następujący sposób: 
 

Kryterium 
 

Podkryterium Zasada oceny 
Spełnia/nie 

spełnia 

Ilość punktów 
przyznanych przez 

wszystkich 
członków Komisji 

Suma 
punktów  w 
kryterium 

Treść/zawartość 
merytoryczna 

Klarowność i jasność 
przekazu 

1/0 0-5  

Atrakcyjność scenariusza 1/0 0-5  

Dynamika przekazu i 
utrzymanie tempa 
umożliwiającego 

utrzymanie 
zainteresowania 

odbiorcy 

1/0 0-5  

Max liczba punktów 
w ramach kryterium 

   0-15 

Jakość techniczna Jakość obrazu/zdjęć 1/0 0-5  

 Jakość dźwięku 1/0 0-5  

 Wykorzystanie zdjęć  
z drona 

1/0 0-5  

Max liczba punktów 
w ramach kryterium 

   0-15 

Tematyka związana z 
ochroną środowiska 
zgodna z polityką 
WWF 

 1/0 0-5 0-5 

 
W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać max 35 pkt (=35% w kryterium oceny ofert). Jeżeli 
wykonawca przedstawi do oceny więcej niż 1 film (nie więcej niż 3) wówczas ostateczna punktacja będzie 
stanowić średnią ocenę osiągniętą przez wszystkie filmy. Każdy członek Komisji przetargowej będzie mógł 
przyznać wykonawcom punkty zgodnie z tabelą powyżej.  
 

➢ kryterium – rozmowa na temat realizacji przedmiotu zamówienia [R]  
Maksymalnie 3 wykonawców, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert 
wskazanych powyżej zostanie zaproszonych na rozmowę celem zaprezentowania planowanej realizacji 
przedmiotu zamówienia. Rozmowa odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez 
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Strony.  
W trakcie spotkania Oferent ma przedstawić w ciągu 10 minut swoje propozycje zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia.  
Komisja przetargowa dokona wyboru wykonawcy mając na uwadze: zgodność zaproponowanej realizacji 
przedmiotu zamówienia z celami zamówienia, uwzględnienie misji i wizji zamawiającego, oryginalność 
pomysłów, zasadność rozwiązań technicznych itd. W ramach tego kryterium 5 członków komisji 
przetargowej przyzna Wykonawcom punkty (od 1 do 3).  
 
Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawią taką samą punktację, Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz 
możliwość negocjowania przedstawionej ceny wybranej oferty. Zamawiający może zaprosić Wykonawców, 
do złożenia ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe powinny zawierać cenę nie wyższą od pierwotnej. 
 
 

VI. Termin i miejsce składania oferty  
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: Rafał Jankowski rjankowski@wwf.pl  w 
terminie do 13.07.2020 r. godz. 12:00 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
 
W temacie wiadomości e – mail należy wpisać:  

„Zapytanie ofertowe: Stworzenie raportu podsumowującego działalność Błękitnego Patrolu WWF w 

projekcie w formie materiału filmowego „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr 

POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” 

 
VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
W terminie do 3 lipca 2020 r. – Magdalena Zadrąg - mzadrag@wwf.pl 
W terminie od 6 lipca 2020 r. – Rafał Jankowski rjankowski@wwf.pl 
 

VIII. Uwagi końcowe   
1. Zamawiający poinformuje na życzenie Oferenta o wynikach postepowania, natomiast z wybranym 
Wykonawcą zostanie ustalony termin podpisania Umowy. 
2. Termin związania ofertą to 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert. 
3. Zapytanie jest wysłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców oraz upublicznione na 
stronie internetowej Zamawiającego. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.                                    
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 
5. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty ani udziału w postępowaniu, w tym kosztów 
rozmowy kwalifikacyjnej.  
 

IX. Załączniki do zapytania ofertowego   

mailto:rjankowski@wwf.pl
mailto:mzadrag@wwf.pl
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Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:  
  

Oznaczenie załącznika  Nazwa Załącznika  

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia  

Załącznik nr 2  Formularz oferty  

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna RODO 

Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy 

  
 

 

 


