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Załącznik nr 1 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SiWZ) 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja następującego zadania: 

Wykonanie 2 filmów edukacyjnych wraz z opracowaniem linii kreatywnej dla filmów, 

przygotowaniem szczegółowych scenariuszy, realizacją zdjęć oraz produkcją i 

postprodukcją filmów. 

 

KOD CPV: 

92111200-4 Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm 

wideo 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  

Minimalne założenia i wymogi  

 

Nazwa 

działania 

Wykonanie 2 filmów edukacyjnych wraz z opracowaniem linii kreatywnej 

dla filmów, przygotowanie szczegółowych scenariuszy, realizacja zdjęć oraz 

produkcja i postprodukcja filmów. 

Produkt Film nr 1: Edukacyjny film o selektywnym zbieraniu bioodpadów. 

Film nr 2: Bazujący na animacjach film z wykorzystaniem ujęć klasycznych, 

zdjęć i grafik pokazująca obieg zamknięty bioodpadów w biosferze 

http://www.biorecykling.org/
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Zadanie 

Wykonawcy 

Zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie dwóch filmów edukacyjnych oraz 

wykonanie zdjęć, w tym: 

• Opracowanie linii kreatywnej dla 2 filmów edukacyjnych do 

zatwierdzenia przez zamawiającego przed przystąpieniem do 

dalszych prac. 

• przygotowanie minimum trzech wysokopoziomowych koncepcji 

scenariuszy dla każdego z filmów. 

• przygotowanie precyzyjnego scenariusza dla każdego z filmów w tym 

storyboardów. 

• W projektach scenariusza należy uwzględnić 

o Wykorzystanie maskotek Stowarzyszenia. 

o Zwrócenie uwagi na problem marnowania żywności. 

• produkcja filmów. W cenie usługi Wykonawca zapewni: 

o profesjonalny sprzęt 

o transport 

o zakwaterowanie oraz wyżywienie ekipy filmowej i aktorów 

o pokrycie ewentualnych kosztów wynajęcia obiektów lub ich 

dostosowania 

o postprodukcję filmów 

o profesjonalne oświetlenie 

o udźwiękowienie 

o przygotowanie animacji 

• przygotowanie wersji podstawowej obu produkcji o długości od 5 do 

10 min każda (Zamawiający dopuszcza realizację serii filmów o 

łącznej długości wymienionej powyżej). 

• nagranie lektora w języku polskim jeśli wymagać tego będzie 

scenariusz 

• utworzenie wersji z napisami w języku angielskim do tekstu 

czytanego przez polskiego lektora. 

http://www.biorecykling.org/


 

 KRS   0000624126 

NIP    8982221929 

REGON 364761300 

www.biorecykling.org                                                                     biorecykling@biorecykling.org 

 
50-431 Wrocław  

ul. Walecznych 19 lok. 6 
mBank 79 1140 2004 0000 3202 7637 1049 

„Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - 
selektywna zbiórka bioodpadów” projekt realizowany w ramach programu 
priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w formie dotacji ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej     

• wykonanie filmu w rozdzielczości minimum FullHD, preferowana 

4K 

• przedstawienie propozycji podkładów muzycznych w ilości co 

najmniej 3 propozycji 

• uwzględnienie ujęć z lotu ptaka (wymagane świadectwo kwalifikacji 

uprawniające do lotów komercyjnych) 

• zrealizowanie sesji zdjęciowej w lokalizacjach uwzględnionych w 

filmie (10 ujęć z każdej lokalizacji w rozdzielczości 300 dpi 

• jeżeli koncepcja będzie zakładała udział aktorów w filmach, 

Wykonawca przeprowadzi casting oraz przedstawi Zamawiającemu 

portfolia kandydatów do akceptacji. 
 

Założenia strategiczne 

Cele filmów • stworzenie materiałów edukacyjnych do wykorzystywania przez 

gminy, szkoły i wszystkich innych zainteresowanych z zakresu 

bioodpadów. 
 

Grupa 

docelowa 

Film nr 1 - działacze samorządowi, nauczyciele, instytucje oraz osoby 

interesujące się tematem biorecyklingu oraz ekologii. 

Film nr 2 - Dzieci i młodzież w wieku szkolnym. 

Zasięg Filmy będą używane przez Zamawiającego do promocji tematyki 

biorecyklingu w kraju i za granicą, na stronach WWW, profilach 

społecznościowych, mediach, kampaniach internetowych itd. 

http://www.biorecykling.org/
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Czas trwania 

licencji 

W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i 

pokrewnych do Materiału promocyjnego na wszystkie pola eksploatacji, w 

szczególności:  

- utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w tym drukiem, na 

kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo) w jakimkolwiek 

systemie i na jakimkolwiek nośniku m. in. płyta DVD, pendrive;  

- wprowadzania do komputera oraz do sieci komputerowej i/lub 

multimedialnej;  

- 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 i/lub najmu;  

- nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej 

przez stację  naziemną;  

- nadawania za pośrednictwem satelity;  

- równoczesnego i integralnego nadawania m.in. za pośrednictwem platform 

cyfrowych i sieci kablowych.  

 

Wykonawca powinien oświadczyć, iż przeniesienie w/w praw autorskich nie 

jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.  

 

Na końcu filmu głównego powinny zostać zaprezentowane dane 

teleadresowe Stowarzyszenia oraz logotypy wymagane przez program z 

którego zostało przyznane dofinansowanie na realizację zadania, przekazane 

przez Zamawiającego. 
 

  Specyfikacja techniczna 

Obraz w rozdzielczości minimum 1920 x 1080 px (Full HD) - preferowane 4K 

 

http://www.biorecykling.org/
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Proporcje obrazu: 16:9  

Długość filmów: od 5 do 10 min każdy 

Realizacja zgodnie z nowoczesnymi technikami operatorskimi.  

 

Produkt finalny zostanie dostarczony w formatach: MP4,  

 

Akceptacja – Wykonawca zorganizuje kolaudację, podczas której przedstawi Zamawiającemu 

do akceptacji  zmontowany materiał promocyjny. W terminie 5 dni roboczych od 

przedstawienia zmontowanego materiału promocyjnego Zamawiającemu przysługuje prawo 

do zgłoszenia uwag, a Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki, w terminie 3 dni od 

zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Poprawki Zamawiający zgłasza w formie pisemnej, 

faksem lub drogą elektroniczną do upoważnionej przez Wykonawcę osoby. Zaakceptowany 

przez Zamawiającego Materiał promocyjny Wykonawca przekaże w terminie 3 dni od 

akceptacji.  

2. Kryteria oceny ofert 

Spośród ofert nie odrzuconych, Organizator Postępowania wybierze ofertę kierując się 

kryterium: 

CENA BRUTTO – o wadze 50 %.   

W trakcie oceny Ofert kolejno ocenianym Ofertom zostaną przyznane punkty według 

następującego wzoru:   

 

C=  

 

 

C - liczba punktów przyznanych danemu Wykonawcy w kryterium „Cena brutto” w danym 

Zamówieniu  

100 - maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena brutto” 

 

Wstępna koncepcja kreatywna scenariusza filmu promocyjnego – waga 30% 

 

Cmin – najniższa z zaoferowanych przez Wnioskodawców cena brutto 

C0 – cena brutto zaoferowana przez Wnioskodawcę, dla którego wynik 
jest obliczany 

x 100 x 50% 

 ilość punktów badanej oferty 

http://www.biorecykling.org/
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WK=                x 100 x 30 % 

 

 

Doświadczenie wykonawcy 

 

D =               x 100 x 20% 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (suma 

punktów) w kryteriach cena, wstępna koncepcja i doświadczenie. W przypadku, jeśli dwóch 

lub więcej wykonawców złoży oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych 

Wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający 

oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach. 

Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.biorecykling.org do dnia 15 lipca 2021 r. Po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego 

zawarta zostanie pomiędzy stronami umowa. 

 

Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega 

możliwość zmiany harmonogramu prac. 

 

3. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami  

Wykonawca może zwrócić się mailowo do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w 

terminie do 9 lipca 2021 r. do godz. 12:00. Organizator udziela wyjaśnień niezwłocznie, 

jednakże nie później niż 2 dni przed Terminem Składania Ofert. Zapytanie należy przesłać na 

adres email: na adres anna.sobolak@biorecykling.org 

Odpowiedzi na wszystkie zadane pytania zostaną opublikowane na stronie www 

Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania z pouczeniem, że wyjaśnienie SIWZ jest dla 

nich wiążące. 

W uzasadnionych przypadkach Organizator postępowania może przed upływem terminu 

składania Ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Specyfikacji Organizator 

Postępowania niezwłocznie zamieszcza w treści SIWZ. 

 

Ilość punktów oferty z największą ilością punktów 

 ilość punktów badanej oferty 

Ilość punktów oferty z największą ilością punktów 

http://www.biorecykling.org/
mailto:anna.sobolak@biorecykling.org

