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Zaproszenie do składania ofert w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej kwoĘ 130.000 złoĘch, prowadzonym bez stosowania przepisów
ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2o2Ĺ r. poz. tL29 oraz
z 2o2o r. poz. 288) na realizację pakietu filmów promocyjnych projektu ,,e-Puszcza. Podlaskie
cyf rowe repozyto ri u m przyrod n iczych da nych na u kowych "

ZAMAWIAJĄCY:

INSTYTUT BIOLOGII SSAKOW POLSKIEJ AKADEMII NAUK

17-23o BlAŁoWlEŻA, UL. sTocZEK 1

tel. (085) 6827750, fax (085) 6827752, e-mail: mripas@ibs.bialowieza.pl

1.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmĺotem zamówienia jest zrealizowanie pakietu filmów promocyjnych na rzecz projektu ,,e-
Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych" w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2O'J.4-2O2O, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1. Zamówienĺe składa się z trzech części:
Część 1. Film promocyjny krótki (do 60 sekund);
Część2' Film promocyjny długi (3-5 minut);
Część 3. Pakiet sześciu filmów z wywiadami z naukowcami (72-20 minut).
Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne części.
Nie dopuszcza'się składania ofert wariantowych.

II. TERMINWYKONANIAZAMOWIENIA:

Wykona nie przed miotu za mówienia nastąpĺ w poniższych terminach:
1) Film promocyjny krótki (około 60 sekund) i długi (3-5 minut):

a) protokolarne przyjęcĺe wstępne (gotowy obraz roboczy z lektorem i muzyką) nastąpi
do 30.10.2021' r. w siedzibie Zamawiającego lub onlĺne;

b) protokolarne przyjęcie gotowych filmów z ostateczną wersją obrazu i dźwĺęku nastąpĺ
do 2o'L1'.2o2I r. w siedzibie Zamawiającego lub online. Jednocześnie zostaną
przekaza ne materiały (dyski) z gotowymi filmami.

2) Filmy realizowane podczas konferencji online:
a)protokolarne przyjęcie wersjĺ wstępnej (gotowy obraz roboczY oraz dźwięk roboczy)

nastąpi do 10'02.2022 r. w sĺedzibie Zamawĺającego lub online;
b)protokolarne przyjęcie gotowych wersji filmów z ostateczną wersją obrazu i dźwięku

nastąpi do 28.02'2022 r' w siedzibie Zamawĺającego lub online oraz przekazanie
materiałów (dysków) z gotowymi filmami. Przedmiotowy protokół odbĺoru
stanowić będzie jednocześnie protokół odbioru końcowego potwierdzający
wykonanie całości przedmiotu umowy'

Ż'
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Umowa z wybranym oferentem będzie zawarta w terminie wskazanym przezZamawiającego'

Iil. MlEJscE lTERM!N SKŁADANIA loTWARclA OFERT:

oferty należy składać na załączonym formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 i przekazać do
Zamawĺającego do dnia 21.09.2021 roku do godz. 10:00 w jednej z następujących form:

a) listownĺe lub osobiścĺe;

b) faksem pod numer: 85 682 77 52lub

c) e-mailem na adres: mripas@ibs.bialowieza.pl

lv.

I

2.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnĺe z Wzorcowym formularzem oferty
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych usług, wykaz materĺałów do oceny
doświadczenia/portfolio osób realizujących zlecenie oraz wykaz osób wraz z posiadanymi
kompetencjami stanowiące Załącznik nr 3.

3. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi oferent.
4. oferta powinna być podpĺsana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadamĺ

reprezentacji wynikającymi z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub poprzez
pełnomocnĺka/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pĺsemnego pełnomocnictwa.
Jeżeli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis w KRS, cElDG)
wówczas należy zalączyć dokument w postaci pełnomocnictwa poświadczającego umocowanie
danej osoby/osób do podpĺsania oferty. Dołączone pełnomocnictwo musĺ mieć formę oryginału
lub kopii pośwladczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezäntowania
Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną przed podpisaniem umowy
Zamawiający będzie wymagał przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy spółki wraz ze wszystkimi aneksami'

V. WARUNKI UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU

o zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynnoścĺ, jeżeli przepisy

praWa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i dośwĺadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia' od wykonawcy
Wymagane jest przedstawienie zrealizowanych co najmniej 5 (pięciu) filmów w ciągu
ostatnich 3 (trzech) lat na kwotę co najmniej 20 tys. zł (słownĺe: dwadzieścia tysięcy złotych
00/100) każdy. Powyższe informacje należy wskazać w wykazie wykonanych usług w
Załącznĺku nr 3.

3. od Wykonawcy Wymagane jest dysponowanie niezbędnym sprzętem fĺlmowym
i dźwiękowym do realizacjĺ zlecenĺa, w tym:

1) minimum dwie kamery vĺdeo lub aparaty z wymĺenną optyką z możlĺwością nagrywanĺa 4K
(filmy będące przedmiotem zamówienia powĺnny być nagrane z użycĺem minimum dwóch
kamer video lub aparatów z wymienną optyką z możliwością nagrywania 4K);
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2) sprzęt do nagrywania dŹwięku;
3) oświetlenie;
4| sprzęt komputerowy do montażu video;
5) sprzęt do stabilizacji (gimbal lub steadicam oraz statyw).
4' od Wykonawcy Wymagane jest zapewnienie profesjonalnego zespołu osób do realĺzacji

zlecenia, a mianowicie:
a) Reżysera, który zrealizował co najmniej 5 (pięć) materiałóW promocyjnych, w tym

minimum 2 (dwa) o długości co najmniej 5 (pięć) minut oraz posiada wykształcenie
wyższe - wyznaczoną osobę należy wskazać w wykazĺe osób wraz z posiadanymi
kompetencjami w Załączniku nr 3,

oraz zoleżnie od potrzeby:
b) Scenarzysty;
c) Profesjonalnego operatora kamery;
d) Profesjonalnego dźwiękowieca;
e) Profesjonalnego montażystę video;

0 Asystentów operatorów i reżysera.
5. Skład osobowy i czas pracy: przy nagrywaniu każdego z filmów będzĺe uczestniczyć ekipa

zdjęciowa składająca się z minimum dwuosobowego zespołu (Wykonawca zapewni transport
ekipy zdjęciowej wraz z niezbędnym sprzętem do wskazanych przez Zamawiającego
lokalizacji oraz, jeśli będzie to konieczne, nocleg i wyżywienie),

ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana w oparciu o oświadczenie, którego wzór stanowĺ
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

oPls KRYTERIÓW, KToRYM! zAMAWlAJĄcY BĘDzlE KlERoWAŁ slĘ PRZY WYBoRZE oFERTY,
WRAZ z PoDANIEM zNAczENlA TYCH KRYTERIÓW oRAz sPosoBU ocENY oFERT.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, w oparciu o przedstawione poniżej kryterĺa:

1, Cena oferty brutto waga kryterium - 50%.

oferta musi zawierać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia tj. cenę, jaką Zamawiający
będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za usługę i powinna obejmować wszelkie koszty. W
cenie należy uwzględnić podatek VAT w wysokości 23%' Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona
oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego po stronĺe
Zamawiającego a nie Wykonawcy, Wykonawca podaje cenę netto, zaznacza, że jest to cena
netto. Dla celów porównania ofert Zamawiający doliczy podatek VAT obciążający w takim
przypadku Zamawiającego. Jeżeli ofertę złoży podmiot zwolniony z podatku VAT należy podać
cenę bez VAT ĺ zawrzeć w ofercie informację, że Wykonawca jest zwolnĺony z VAT. W przypadku
złożenĺa oferty przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej cena brutto
powinna obejmować wynagrodzenie oraz wszelkie koszty wszelkich danin publicznych lub
świadczeń o podobnym charakterze jakie będzie musiał ponĺeść Wykonawca jak i Zamawiający w
związku z zawarciem umowy, w szczególności koszty ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
jeżeli obowĺązek poniesienia takĺch kosztów przez Zamawiającego przewidują lub będą
przewidywać w okresie obowiązywania umowy przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

Punkty za kryterium ,,cena" zostaną oblĺczone następujący sposób:

C = Cmin/Co x 50 pkt

gdzie:

vl.
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C - liczba punktów przyznanych za kryterium ,,cena";

C min - najniższa cena oferty spośród ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu;

Co - cena oferty badanej;

W kryterium ,,cena" oferta może otrzymać maksymalnie 50 pkt.

Kryterium doświadczenie osób realizujących zadanie / kryterium ,,portfolio" - ocena
portfolio reżysera Wyznaczonego do realizacji zadania - Waga kryterium _ 5o%. (Portfolio
reżysera Wyznaczonego do realizacjĺ umowy zostanie ocenione na podstawie trzech
promocyjnych materiałów fĺlmowych zgłoszonych W wykazie materiałów do oceny
doświadczenia/portfolio osób realizujących zleceni" w Załączniku nr 3).

Kryterium będzĺe oparte na ocenie następujących składowych:

a) ogólna atrakcyjność rozumiana jako orygĺnalny, przemyślany sposób przekazu. ocena w
skali: 0 - warunek nie spełniony, 10 - warunek spełniony w stopnĺu przeciętnym, 15 -

warunek spełnĺony w stopniu zadowalającym, 20 - warunek spetniony w stopniu
ocze kiwa nym przez Za mawiającego;

b) spójność logiczna, zrozumĺałość i czytelność przekazu dla odbĺorców, utrzymanĺe uwagi
odbiorcy. ocena w skali: 0 - warunek nie spełnĺony, 5 - warunek spełniony w stopniu
przeciętnym, 1-0 - warunek spełnĺony w stopniu zadowalającym, 15 - warunek spełnĺony
w stopniu oczekiwanym przez Zamawĺającego;

c) montaż, dynamiczność, nowoczesna forma przekazu. ocena w skali: 0 - warunek nie
spełniony, 5 - warunek spełnĺony W stopniu przeciętnym, 10 - warunek spełnĺony w
stopniu zadowalającym, 15 - warunek spełniony w stopniu oczekiwanym przez
Zamawiającego;

Każdy ze zgłoszonych do oceny filmów będzie oceniany pojedynczo, a następnie
punktacja będzíe zsumowana i uśredniona.

W kryterĺum ,,portfolio" oferta może otrzymać maksymalnie 50 pkt.

Wybór naj korzystniejszej oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów
oblĺczonych jako suma punktów.
Punkty zostaną przyznane przez czlonków powołanej komisji. Liczba punktów przyznana
przez członków komĺsji dokonujących oceny W tym kryterium zostanie zsumowana,
a następnie podzielona przez lĺczbę oceniających członków komisji.
obliczenia będą prowadzone z dokładnością dwóch miejsc po przecĺnku, wartości na trzecim
miejscu po przecinku zaokrąglone zostaną w następujący sposób" od 0 do 5 - w dół, a od 6
do9-wgórę.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
po zsumowaniu punktów we wszystkich kryteriach' W toku badania i oceny ofert
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treścĺ złożonych ofert.
Wartość wyrażona w procentach będzie oceniona w punktach I%=Ipkt.

2.

VII.

1.

2.

3.

4.

5.
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V!II. ODRZUCENIE OFERT

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy:
jejtreść nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego
(Załącznik nr 1);

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumĺenĺu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(Dz. U.z2O2O r. poz. L913).

tx. WYKTUCZENIA

Zamawiający wykluczy z udziału W postępowaniu Wykonawcę,

nĺe spełnił warunków udziału w postępowaniu, w szczególności nie złożył wymaganych
oświadczeń;

złożył ofertę niezgodną z treścią ogłoszenia o zamówienĺu'

x. TERMINY PŁATNoścl:

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 1-4 dni kalendarzowych od dnia doręczenia
Zamawiającemu poprawnie wystawionej przez oferenta faktury VAT oraz protokołu odbioru
podpĺsanego przez przedstawicĺela Zamawiającego i Wykonawcy' Jeżeli faktura dostarczona
Zamawiającemu zawĺerać będzie jakiekolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w
zakresĺe podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie skorygowana przez Wykonawcę, natomiast
termin płatności będzie biegł na nowo, od daty doręczenia Zamawiającemu skorygowanej
faktury/rachunku. Podstawę wystawienia faktury będzie stanowił podpisany bez zastrzeżeń protokół
od bioru potwierdzający prawidłowość wykona nia przedmiotu zamówienia.

xl. WYN|K POSTĘPOWANIA:

Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert zamieści na swojej stronĺe
podmiotowej Biuletynu lnformacjĺ Publicznej oraz W Bazie Konkurencyjności informację o złożonych
ofertach. Po analizie złożonych ofert Zamawiający umieścĺ na ww. stronie również zawiadomienie o

wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) lub imię i nazwisko podmiotu, którego
oferta została wybrana albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.

Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowĺązany do podpisania umowy
zgodnie z udostępnionym wzorem umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał
sĺę od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert objętych rankingiem, chyba że znajdą zastosowanie
przesłanki do unieważnienia przetargu.

xll. UNlEWAZNIENlEPosTĘPoWANlA:

Zamawiający unieważnia postępowanie w następujących przypadkach:

nĺe złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzucenĺu;
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć, na sfinansowanie zamówĺenia, chyba że będzie mógłtę kwotę zwiększyć do
ceny najkorzystniejszej oferty;
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wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewĺdzieć;
postępowanie obarczone jest niemożlĺwą do usunięcia wadą uniemożlĺwĺającą zawarcie umowy
lub prawidłową jej realizację';

Zamawiający zastrzega sobie możlĺwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny.

xlll. KLAUZUlÁ DoTYczĄcA PRZETWARZANlA DANYCH oSoBoWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust' 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27

kwietnia 20L6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwĺązku z przetwarzanĺem danych osobowych ĺ

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95la6lwE (ogólne

rozporządzenie o ochronĺe danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako: ,,RoDo'',
informuję, że:

].. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest lnstytut Biologii Ssaków Polskiej
Akademii Nauk, ul. Stoczek t, t7-Ż30 Białowieża.

Ż. lnspektorem ochrony danych osobowych w lnstytucie Biologii Ssaków PolskiejAkademii Nauk

-l

jest: kontakt: adres e-mail:
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane W celu przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty obligującej do
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 11

września ŻoI9 r' Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 6 ust. 1 lit. c)

Rozporządzenĺa Parlamentu Europejskiego i Rady (vE) 201'6/679 z dnia 27 kwietnia 201'6 r.

RODO.
4. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane. odbiorcą

Państwa danych osobowych będą wykonawcy biorący udział W postępowaniu oraz inne
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa'
Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na

świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzecĺwu wobec przetwarzania danych'

6' Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu
ochrony Danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych
Państwa dotyczących narusza przepĺsy Rozporządzenia

7. Podanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do
wypełnienia obowiązku praWnego ciążącego na adminĺstratorze. Niepodanie danych
osobowych będzie skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem wykonawcy (oferenta) z

udziału w postepowaniu.
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecĺch i udostępniane organizacjom

międzynarodowym'
9. Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych nie będzĺe użyte zautomatyzowane

podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Białowieża, Io'o9.2027 r.

ZATWIERDZAM:


