Regulamin
postępowania przetargowego
o udzielenie zamówienia:

Realizacja filmu promującego Program
„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”

Warszawa 30 listopada 2020 r.
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1. Zamawiający
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
Adres: ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa
NIP: 1132791996
2. Tryb udzielenia zamówienia
a) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu, zgodnie z art. 701 i 703 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08);
b) Zamawiający informuje, że nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2019.2019 z 2019.10.24);
c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wspólnych;
f) W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty zawierającej nieprawdziwe dane, mające wpływ
na wynik postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty tego Wykonawcy
lub odstąpienia od zawarcia umowy z tym Wykonawcą.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pakiet usług w zakresie przygotowania koncepcji i produkcji filmu
promującego i podsumowującego działania Fundacji w ramach Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją
LOTTO”, tj. opracowanie scenariusza/koncepcji, wykonanie zdjęć, montaż, udźwiękowienie i postprodukcja,
podkład dźwiękowy, usługi lektora, uzyskanie odpowiednich zgód i zezwoleń (w tym zgody na wykorzystanie
wizerunku osób występujących) oraz przekazanie praw autorskich i pokrewnych do filmu na rzecz
Zamawiającego.
Czas trwania filmu – 3 wersje:
1. film długi – 180s+ nie dłuższy niż 5 minut; wersja długa ma za zadanie przekazanie szczegółowych
informacji związanych z programem, czas trwania powinien być optymalny do atrakcyjnego i
skutecznego przekazania wszystkich istotnych informacji (film powinien być z narracją zawierającą
wypowiedzi uczestników, wywiady, informacje o programie, wraz z muzyką i treścią tekstową na
obrazie w wersji animowanej), film będzie wykorzystywany m.in. na stronie www. Fundacji i do
dłuższych prezentacji;
2. skrót filmu długiego - maksymalnie 59s; film powinien stanowić streszczenie długiego filmu na
potrzeby wykorzystania w mediach społecznościowych np. jako post na Instagram / Facebook /
Twitter bazujący na długim filmie z wypowiedziami i informacjami;
3. film krótki – 30s; film zawierający dynamiczny montaż pod muzykę bez wypowiedzi, podkreślający
najważniejsze w programie statystyki i hasłowe cechy.
Materiały do przygotowania filmu powinny pochodzić z nagrania dokonanego przez Wykonawcę na
realizowanym obozie/obozach wskazanych przez Zamawiającego oraz materiałów dodatkowych
przekazanych przez Zamawiającego takich jak: informacje o Programie oraz materiały audiowizualne:
zdjęcia, filmy wykonane na sprzęcie amatorskim dostarczone przez Organizatorów obozów (przekazane
przez Zamawiającego materiały objęte będą zgodą na wykorzystanie wizerunku osób).
Wykonawca zobowiązany jest do:
- opracowania scenariusza filmu z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego i zaakceptowanego
przez Zamawiającego;
- zrealizowania przedmiotu zamówienia przy użyciu sprzętu audiowizualnego, umożliwiającego
osiągnięcie najlepszych efektów artystycznych, świetlnych i technicznych, za który Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności (realizację zdjęć w 4K, natomiast materiały końcowe dostarczone do
Zamawiającego w formacie: 1920x1080, Format (kodek) video: MPEG4, Format (kodek) audio: AAC,
częstotliwość próbkowania – 48 kHz;
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opracowania napisów do filmów na podstawie wybranych wypowiedzi / tekstu lektora;
przygotowania filmu w trzech wersjach oraz dostarczenia ich we wskazanych formatach:
180s+ - 16:9 (z napisami i bez napisów)
59s – 4:5, 1:1, 16:9 (z napisami i bez napisów)
30s – 16:9, 9:16, 4:5, 1:1 (dynamiczna muzyka bez wypowiedzi i napisów);
dojazdów na miejsca realizacji zdjęć na terenie RP we własnym zakresie (koszty dojazdu rozliczone
zostaną odrębnym rozliczeniem na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów w tym
zakresie);
uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, umożliwiających realizację przedmiotu umowy przez
Wykonawcę, w tym zgody na wykorzystanie wizerunku osób występujących;
zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie BHP i PPOŻ podczas nagrań i ponoszenia odpowiedzialności
w tym zakresie;
przedstawienia min. 3 wariantów montażowych filmu;
przekazania końcowej wersji filmu we wszystkich wskazanych formatach obrazu i wersjach
z napisami i bez.

4. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 24 grudnia 2020 r.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny tych warunków oraz wykaz
oświadczeń lub dokumentów, jakie ma obowiązek dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia ich
spełniania
A. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1)

2)

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i zasobami ludzkimi niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 usługi polegające na
produkcji min. 3 minutowego filmu o charakterze zbliżonym do filmu promocyjnego z użyciem
drona (ujęcia z lotu ptaka);
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia.

B. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. A,
obowiązek złożyć następujące dokumenty:

Wykonawca ma

1) aktualny odpis/wydruk z właściwego dla Wykonawcy rejestru (KRS/CEIDG) potwierdzający,
że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i uprawniony
do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia;
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego
wzór stanowi Załącznik nr 1;
3) wykaz wykonanych, min. 3 usług polegających na produkcji min. 3 minutowego filmu
o charakterze zbliżonym do filmu promocyjnego z użyciem drona (ujęcia z lotu ptaka),
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony według wzoru,
który stanowi Załącznik nr 2, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały
wykonane należycie.
C. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione od reprezentowania
Wykonawcy z wyjątkiem oświadczeń, o których mowa w ust. B pkt 2 i 3, które powinny być
przedstawione w oryginale.
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6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami:
a) osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:
Ewa Gwiazda,
tel. kom. 506 270 004,
e-mail: egwiazda@fundacjalotto.pl
b)

w prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane są pisemnie/ lub drogą elektroniczną;
c) środki ochrony prawnej mogą być przekazywane wyłącznie drogą pisemną;
d) wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres
Zamawiającego:
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
Adres: ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa
7. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8. Termin związania ofertą
Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 20 dni od upływu terminu składania ofert, określonego
w ust. 10.
9. Opis sposobu przygotowania ofert
a) Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zapytaniu,
w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
w formie elektronicznej.
b) Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu:
aktualny odpis/wydruk z właściwego dla Wykonawcy rejestru (KRS/CEIDG)
potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
i uprawniony do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia;
pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta będzie podpisana przez pełnomocnika
niewskazanego jako osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy we właściwym
rejestrze;
wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
którego wzór stanowi Załącznik nr 1;
wykaz wykonanych minimum 3 usług, odpowiadających swoim rodzajem usługom
określonym przez Zamawiającego polegających na produkcji min. 3 minutowego filmu
o charakterze zbliżonym do filmu promocyjnego z użyciem drona (ujęcia z lotu ptaka),
sporządzony według wzoru, który stanowi Załącznik nr 2, wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie;
podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego,
która stanowi Załącznik nr 4.
c) Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem. Oferta
powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej
strony parafowane. W przypadku przesłania oferty w formie pisemnej koperta winna posiadać
oznaczenie: „Oferta na realizację filmu promującego Program „Sportowe Wakacje z Fundacją
LOTTO””.
d) W ofercie Wykonawca poda cenę za realizację zamówienia – według wzoru wskazanego
w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3.
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e)
f)

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia.
Dokumenty w formie elektronicznej muszą być złożone w postaci skanów dokumentów
podpisanych przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub dokumentów podpisanych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszczalny rozmiar jednej wiadomości e-mail
nie może być większy niż 10 MB.

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
a) oferty należy składać w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. do godz. 12.00 w jednej
z następujących form:
 w formie papierowej – w postaci oryginałów dokumentów, złożonych w siedzibie
Zamawiającego: 03-728 Warszawa, ul. Targowa 25.
Koperta winna posiadać oznaczenie: „Oferta na realizację filmu promującego Program
„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO””;
 w formie elektronicznej – w postaci skanów dokumentów lub dokumentów podpisanych
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym
przesłanych
na
adres:
e.gwiazda@fundacjalotto.pl;
b) oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone. Otwarcie ofert nastąpi
w siedzibie Zamawiającego dnia 7 grudnia 2020 r. o godzinie 12:30.
12. Opis sposobu obliczenia ceny
a) Wykonawca poda cenę za wykonanie zamówienia w pkt III.1 Formularza Ofertowego, którego
wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania.
b) Cenę należy podać w złotych polskich.
c) Cena jednostkowa brutto określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres
obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.
d) Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.
e) Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym kalkulację kosztów dojazdu na miejsca realizacji
zdjęć. Koszty dojazdu nie mogą przekroczyć stawki brutto 0,8358 zł/km (na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy;
Dz.U.2002.27.271 z dnia 2002.03.26).
12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym
kryterium
L.p.

1.

Kryterium

Cena za wykonanie zamówienia

b)

Liczba
punktów
(waga)
100%

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę
brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 100) / cena oferty ocenianej.
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c)

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę
punktów. W przypadku, gdy ceny zaproponowane w dwóch ofertach będą takie same,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych
zawierających zmianę ceny.

13. Formalności
a) w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert i załączników, wezwać
do uzupełnienia dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego;
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia z Wykonawcą wybranym
w postępowaniu dodatkowych negocjacji, o ile nie będzie to naruszało zasad uczciwej
konkurencji;
c) Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawców o wynikach postępowania niezwłocznie
po podjęciu decyzji przez Zamawiającego o wyborze oferty lub o unieważnieniu postępowania;
d) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości;
e) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, którego skan został przesłany w formie elektronicznej.
15. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyny.
16. Ochrona danych osobowych
a) Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego stanowią
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
b) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny
stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, w stosunku do wszystkich osób, których
dane osobowe przekazał w związku z niniejszym zapytaniem oraz w przypadku wyboru
Wykonawcy w związku z zawarciem i realizacją Umowy, jednocześnie wskazując siebie jako
źródło pochodzenia danych osobowych oraz poinformować o zakresie danych przekazanych
do Zamawiającego.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 2 – wzór wykazu wykonanych zamówień;
Załącznik nr 3 – wzór Formularza Ofertowego;
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez
Zamawiającego.
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