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Wrocław 7.07.2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2021 

 

W związku z realizacją projektu pt.  „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów 

lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów” realizowanego w ramach programu 

priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", realizowanego na 

podstawie umowy nr: 1580/2020/Wn50/EE-EE-OP/D ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    w formie dotacji Stowarzyszenie Biorecykling 

ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące: 

 

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

przygotowaniem szczegółowych scenariuszy, realizacją zdjęć oraz produkcją i 

postprodukcją filmów. 

 

1. Dane Zamawiającego: 

Stowarzyszenie Biorecykling  

ul.  50-431 Wrocław, ul. Walecznych 19 lok. 6 

 

Dane kontaktowe: 

Anna Sobolak - Koordynator projektu 

email: anna.sobolak@biorecykling.org  

tel. 501818263 

 

2. Sposób i termin zgłaszania ofert:  

▪ Ofertę w języku polskim należy złożyć na formularzu ofertowym wg wzoru, który stanowi 

Załącznik nr 2 w jednym z następujących sposobów:  

 

➢ na adres pocztowy: ul. Walecznych 19 lok. 6 Wrocław 50-431, w kopercie z napisem 

„Konkurs ofert nr 01/07/2021 – Wykonanie 2 filmów edukacyjnych wraz z 

opracowaniem linii kreatywnej dla filmów”,  

➢ osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Walecznych 19 lok. 6 Wrocław 50-431, w 

godzinach 8:00-15:00, w kopercie z napisem „Konkurs ofert nr 01/07/2021 – 

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

➢ elektronicznie, jako skan oferty na adres e-mail stowarzyszenia: 

anna.sobolak@biorecykling.org  

 

http://www.biorecykling.org/
mailto:anna.sobolak@biorecykling.org
mailto:anna.sobolak@biorecykling.org
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▪ ostatecznym terminem składania ofert jest 15 lipca 2021 r.  do godziny 9:00 

▪ Rozpatrzenie oraz wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 15 lipca 2021 r o 

godzinie 09:30 w siedzibie Zamawiającego. 

▪ Do oferty należy dołączyć:  

− Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia - zgodnie z wzorem z 

Załącznika nr 4; 

− Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, 

zgodnie z wzorem z Załącznika nr 3; 

− Wykaz wykonanych podobnych usług – zgodnie z wzorem z Załącznika nr 5. 

▪ Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i 

zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie Oferty zgodnie z danymi 

ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności 

gospodarczej; lub przez osobę/osoby posiadającą/posiadające pełnomocnictwo. W 

przypadku, gdy Ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać 

zakres upełnomocnienia. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji filmów edukacyjnych. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: 

a) Wykonawca lub członkowie jego zespołu zrealizowali w okresie ostatnich 3 

lat (tj. od 1 lipca 2018 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, co najmniej trzy usługi polegające na realizacji filmów 

edukacyjnych wraz z opracowaniem linii kreatywnej dla filmów. 

b) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej 

jedną osobę z doświadczeniem w realizacji filmów edukacyjnych, 

c) Wykonawca dysponuje sprzętem oraz doświadczeniem umożliwiającym 

realizację przedmiotu zamówienia. 

 

4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty 

Przeglądu ofert dokonają przedstawiciele upoważnieni do reprezentacji Stowarzyszenia 

Biorecykling, w składzie: 

Anna Sobolak – koordynator projektu 

Joanna Staryk-Milewska – z-ca koordynatora projektu 

Andrzej Sobolak – Opiekun Merytoryczny Projektu 

 

http://www.biorecykling.org/
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Przyznanie punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi w sposób bezstronny 

i z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. Wszystkie oferty jakie wpłyną w zakreślonym 

terminie zostaną rozpatrzone. Po rozpatrzeniu ofert powstanie lista rankingowa Oferentów w 

kolejności zgodnej z następującymi kryteriami: 

➢ cena brutto w PLN – waga: 50%,  

➢ Wstępna koncepcja kreatywna scenariusza filmu promocyjnego – waga 30%.  

W tym kryterium Zamawiający oceni ofertę w następujący sposób:  

• Atrakcyjność wstępnego pomysłu na koncepcję kreatywną scenariusza filmów 

edukacyjnych – rozumiana jako oryginalny, przemyślany sposób na pokazanie tematu– 

do 10 pkt;  

• Stopień dostosowania wstępnej koncepcji kreatywnej scenariusza filmu edukacyjnego 

do założeń strategicznych wskazanych w OPZ – oceniany będzie stopień dostosowania 

wstępnej koncepcji do grupy docelowej, celów marketingowych oraz do zasięgu – do 

10 pkt;  

• Dynamika i nowoczesność wstępnej koncepcji kreatywnej scenariusza filmu 

edukacyjnego – oceniane będzie to, czy wstępna koncepcja filmu jest na tyle 

dynamiczna, by przyciągnąć uwagę odbiorcy, a opis realizacji koncepcji zawiera 

pasujące do koncepcji propozycje nowoczesnych technik stosowanych przy realizacji 

filmu – do 10 pkt;  

• Zrozumiałość i czytelność tematu przewodniego – do 10 pkt; 

        40 pkt. = 100% wagi kryterium 

➢ Doświadczenie wykonawcy lub członków zespołu wykonawcy w postaci 

zrealizowanych filmów edukacyjnych - waga 20% 

• 1 - 3 filmów - po 5 pkt. za film 

• 4 - 5 filmów - po 10 pkt. za film 

• powyżej 6 filmów - 15 pkt. 

    50 pkt. = 100% wagi kryterium 

 

Zamawiający zastrzega możliwość dodatkowych negocjacji w zakresie ceny tylko z 

Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w 

SIWZ. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 

Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony na obecnej stronie Stowarzyszenia: 

www.biorecykling.org najpóźniej następnego dnia, licząc od dnia, w którym dokonano wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

5. Termin związania ofertą, jej zmiana lub wycofanie 

 

Wykonawca składając Ofertę pozostaje nią związany przez okres 14 dni licząc od dnia upływu 

terminu składania Ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może 

przedłużyć termin związania ofertą. Wykonawca może przed upływem terminu do składania 

Ofert zmienić lub wycofać Ofertę;  

http://www.biorecykling.org/
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O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania Oferty przed terminem składania Ofert należy 

pisemnie zawiadomić Zamawiającego;  

Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu Oferty należy złożyć (przed terminem składania 

Ofert) oznaczając dodatkowo ofertę zawierającą taki dokument napisem: „ZMIANA 

OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”;  

Do pisma o wycofaniu Oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby 

podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu Oferty po terminie oraz zwróci 

Ofertę po upływie terminu. 

 

6.  Zawarcie umowy po wyborze oferty  

 

Usługi objęte zakresem Zamówienia realizowane będą na podstawie Umowy z Wykonawcą, 

którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert. 

Zamawiający podpisze Umowę na warunkach określonych w niniejszym Postępowaniu, 

zastrzegając możliwość negocjacji warunków umowy, terminu jej zawarcia oraz rozpoczęcia 

świadczenia na jego rzecz usług. 

W przypadku, gdy Wykonawca, którego Oferta została wybrana uchyla się od zawarcia 

Umowy, Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i ocen. 

 

7.  Wykluczenia 

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 

• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

• Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub co najmniej 10 % akcji; 

• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

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

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

8.  Lista Załączników 

 

http://www.biorecykling.org/
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▪ Załącznik nr 1 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

▪ Załącznik nr 2 – Formularz oferty  

▪ Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

▪ Załącznik nr 4 – Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobowym 

▪ Załącznik nr 5 – Wykaz usług 

 

 

http://www.biorecykling.org/

