
Warszawa, 16 listopada 2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) 

 

 

I. Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert 
na zadanie finansowane ze środków Rady Dialogu Społecznego pn.: 
Wyprodukowanie filmu promującego szkolnictwo zawodowe. 
 

II.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiot zamówienia: Zgodnie z programem prac Rady Dialogu Społecznego na rok 2018 

film poświęcony ma być promocji szkolnictwa zawodowego. Przewiduje się realizację nagrań 

w co najmniej czterech rzemieślniczych szkołach zawodowych (lub branżowych, zgodnie z 

nowelizacją ustawy Prawo oświatowe z zeszłego roku), dla których organem prowadzącym 

jest cech lub izba rzemieślnicza. Przewiduje się, że wykonawca zrealizuje ujęcia w szkołach 

oraz w zakładach rzemieślniczych, gdzie do ujęć i wywiadów zaproszeni zostaną: uczniowie, 

nauczyciele oraz mistrzowie szkolący młodzież. Nagranie powinno objąć przykłady nauki 

zawodu w profesjach popularnych (np.: cukiernik, elektronik, fryzjer, kucharz, mechanik 

pojazdów samochodowych, operator obrabiarek CNC, stolarz) oraz unikatowych (np.: 

krawiec, obuwnik. zegarmistrz, złotnik-jubiler, zdun). Wykonawca przedłoży także 

scenariusz, który – po wyborze najlepszej oferty – zostanie uszczegółowiony z Zespołem 

Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP. Przy opracowaniu scenariusza 

Wykonawca może korzystać z materiałów dotyczących rzemieślniczego przygotowania 

zawodowego dostępnych na stronach: zrp.pl, ewr.zrp.pl oraz Informatora pn. „Promocja 

kształcenia zawodowego przez pracodawców” (załącznik 2), gdzie znajduje się wykaz szkół 

zawodowych rzemiosła wraz z ich krótką charakterystyką.  

 

Forma: Wykonawca dostarczy wersję filmu w rozdzielczości FullHD (1920x1080) o czasie 

trwania 10 min (+/- 60s.).  

 

Zastosowanie: Internet, prezentacje multimedialne na konferencjach, targach itp. 

 

 
 

 

 



Sposób przekazania filmu (produktu): Wykonawca przekaże Zamawiającemu gotowy film na 

nośniku danych (płyta DVD oraz Pendrive) oraz udostępni w Internecie na ogólnodostępnej 

platformie (np. youtube lub Vimeo w wersji dostępu wyłącznie dla posiadaczy linku).  

 

Wymagania formalne: Wykonawca wraz z ofertą przedstawi: 

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wykazem zrealizowanych 

zamówień/usług filmowych stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

2) Proponowany scenariusz filmu promującego szkolnictwo zawodowe. 

Zakres zadań przewidziany ofertą: 

 opracowanie scenariusza i – po wyborze oferty - uzgodnienie go z Zamawiającym; 

 organizacja planów zdjęciowych – plany zdjęciowe będą w co najmniej 4 punktach na 
terenie Polski; 

 wykonanie materiału zdjęciowego; 

 wstępny montaż materiału zdjęciowego, grafiki i dźwięku, udźwiękowienie (w tym 
ewentualnie lektor), uzyskanie akceptacji Zamawiającego (wprowadzenie 
ewentualnych  poprawek); 

 przygotowanie czołówki i tyłówki zgodnie z wytycznymi, ostateczny montaż, korekcja 
barwna. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe w zakresie 

umożliwiającym nieodpłatne kopiowanie, dystrybucję i wykorzystanie filmu na dowolnych 

nośnikach danych, w Internecie, w mediach tradycyjnych i elektronicznych, na festiwalach, 

targach, imprezach, konferencjach oraz innych pokazach publicznych i prywatnych, w całości 

lub we fragmentach, a także jako część szerszych materiałów promujących. 

 

III. W przypadku zainteresowania realizacją ww. zadania, zapraszamy do złożenia oferty 
do dnia 23 listopada 2018 r. do godziny 12:00 w formie elektronicznej, pod adres 
e-mail: zrp@zrp.pl, bądź wysłać pocztą pod adres Związku Rzemiosła Polskiego, 
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa. 
 

IV. W przypadku wersji elektronicznej decyduje data wysłania, w przypadku wersji 
papierowej decyduje data wpływu. Złożenie oferty po terminie skutkuje jej 
odrzuceniem.  
 
 

V. Spośród złożonych ofert na niniejsze zadanie zostanie wybrany ten oferent, który 
zaoferuje najniższą cenę w stosunku do jakości dotychczas wykonanych prac. 

 

Autorzy dokumentu: Andrzej Stępnikowski, Dominik Robacki 

Całość dokumentu wraz z załącznikiem 1 zawiera 5 stron (załącznik 2 „Informator…” stanowi 

odrębny materiał o charakterze zamkniętym – PDF – i poglądowym o objętości 80 stron). 



Załącznik nr 1 

 

 

(Imię i nazwisko / pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Ja/My niżej podpisany/ 

1. 

2. 

 

Działając w imieniu i na rzecz 

Nazwa Oferenta:  

Adres Oferenta (wraz z kodem):  

tel.: fax.:  

www: e-mail:  

REGON: NIP: 

Osoba do kontaktu: 

 

I. W nawiązaniu do Zapytania Ofertowego Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 16.11.2018 

roku na opracowanie filmu promującego szkoły zawodowe oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym i zobowiązuję/emy się do realizacji 

zamówienia zgodnie z tym zapytaniem ofertowym w kwocie uwzględniającej wszelkie koszty 

związane z realizacją zamówienia: 

 

 
 

 

 
 



1a) CENA WYKONANIA FILMU 

cena wyprodukowania filmu promocyjnego brutto             …………………….. zł 

 

1b) WYKAZ ZAMÓWIEŃ/USŁUG FILMOWYCH na potwierdzenie spełniania kryterium 

dostępu „doświadczenie w zakresie realizacji filmów promocyjnych” 

Lp. 
Zleceniodawca/Zamawiający 

 

Przedmiot 

zamówienia /usługi 

filmowej 

Link do realizacji 

(filmów) 

Okres 

realizacji 

 

1.    

 

 

2.    

 

 

3.    

 

 

 

II. pouczony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania przewidzianej w Kodeksie 

karnym (ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. tj. Dz. U. z 2016. Poz. 1137 z późn. zm.) w artykule 

233, ust.1 (…) „Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym 

lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja 

nieprawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”(…) potwierdzam 

realizację powyższych zamówień/ usług 

 

III. Oświadczam/y, że zapoznałem/ zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi  

w Zapytaniu Ofertowym i uznaję/emy się za związanych określonymi w nim postanowieniami 

i zasadami postępowania. Akceptuję/emy Zapytanie Ofertowe  

wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi w wyniku odpowiedzi na zapytania  

oraz zmianami lub uzupełnieniami dokonanymi przez Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

IV. Zobowiązuję/emy się wykonać zamówienie w miejscu i terminie wskazanym 

w zapytaniu ofertowym. 

 



V. W przypadku udzielenia mi/nam zamówienia zobowiązuję/emy się do zawarcia pisemnej 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

  

VI. Oświadczam/y, że wypełniłem/y obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  

lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio  

lub pośrednio pozyskałam/em w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia  

w niniejszym postępowaniu.2 

 

 

 

                                                                                 

…………, dn. ………             ………………………………………………… 

Miejscowość, data             podpis/podpisy osób upoważnionych i pieczęć w przypadku firmy  

 

                                                           
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
2 Nie dotyczy, jeżeli Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. 


