
 

 

 

 

 
BIBP Sp. z o.o.                 Zator 16.01.2020 

ul. Staszica 19 

32-640 Zator 

NIP: 549 243 75 89 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 
I. Zamawiający: 

 

BIBP Sp. z o.o.   

ul. Staszica 19 

32-640 Zator 

NIP: 549 243 75 89 

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: wykonanie filmu promocyjnego firmy - 1 

szt.,  

Kod CPV: 92111210-7 Produkcja filmów reklamowych   

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1) Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promocyjnego wraz z 

przygotowaniem indywidualnego scenariusza trwającego do 240 sekund oraz             

5-10 krótkich ujęć przedstawiających opakowania innowacyjne oraz nowości. 

Film promocyjny będzie przedstawiany na targach międzynarodowych. 

Zakres rzeczowy zamówienia: 

 

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi: 

 2-3 dni zdjęciowe 

 Dron, kamera 4K,kamera slow motion, timelapse lub elementy animacji 3D 

 ujęcia lotnicze/dron budynku z zewnątrz, wnętrze, hala, magazyn, biuro 

 montaż 

 color grading 

 mastering audio 

 opracowanie animacji mapy, oraz animacja logo 

 muzyka 

 animacja napisów i rysunków technicznych wzbogacających całość realizacji 

w języku angielskim 

 nagrania lektorskie 

 zawarcie umowy z Zamawiającym o przekazaniu autorskich praw 

majątkowych 

 Przekazanie plików źródłowych 

 

Z chwilą otrzymania zapłaty za film reklamowo-promocyjny, Zamawiający nabywa 

autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia, na wszelkich polach 

eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Wraz z przeniesieniem majątkowych praw 



 

 

 

 

autorskich, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na 

wykonywanie autorskich praw zależnych w stosunku do filmu na wszelkich polach 

eksploatacji, a także przenosi własność egzemplarzy nośników, na których film oraz 

przedmioty praw pokrewnych utrwalono. 

 

Przeniesienie praw, o których mowa powyżej nie jest ograniczone terytorialnie ani 

czasowo. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 zrealizowania przedmiotu zamówienia przy użyciu własnego sprzętu 

audiowizualnego (m.in. kamera, oświetlenie, systemy stabilizacji ruchu, 

mikrofon), umożliwiającego osiągnięcie najlepszych efektów artystycznych, 

świetlnych i technicznych, za który Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 

 dojazdów na miejsca realizacji zdjęć we własnym zakresie 

 zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie BHP i PPOŻ podczas nagrań i 

ponoszenia odpowiedzialności w tym zakresie 

 imiennego wskazania osób (dane kontaktowe, adres email, telefon) do 

bieżących kontaktów oraz odpowiedzialnych za realizację przedmiotu 

zamówienia 

Zamawiający jest zobowiązany do: 

 dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji, które będą przedmiotem 

produkowanego filmu 

 przekazania Wykonawcy wytycznych do opracowania scenariusza 

 przekazania Wykonawcy niezbędnych logotypów oraz treści informacji 

niezbędnych do opracowania planszy informującej o współfinansowaniu 

filmów ze środków unijnych 

  

2) Termin związania ofertą – 30 dni 

 

3) Termin realizacji zamówienia – do dnia 31.03.2020 

 

 

 

III. Kryteria oceny 

 

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100. 

2. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz 

uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium nr 1. 

 

Sposób oceny: 

1. Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 100 pkt. 

 

 

Kryterium Punktacja Sposób oceny 

Cena 100 
Stosunek ceny 

najniższej oferty do 



 

 

 

 

ceny badanej oferty, 

mnożymy  

przez 100 

 

 

IV. Termin i sposób składania ofert:  

 

1) Ofertę  należy złożyć do dnia: 23.01.2020. 

 

2) Dokumenty niezbędne do skutecznego złożenia oferty:  

a) Oferta zgodna ze wzorem do niniejszego zapytania 

b) Oświadczenie o braku powiązań, zgodne ze wzorem do 

niniejszego zapytania 

c) dokument rejestrowy lub inny dokument potwierdzający min. 5 

letnie doświadczenie firmy na rynku reklamy i promocji 

d) portfolio z referencjami - min. cztery wykonane dotychczas 

realizacje spotów 1-3 min wraz z referencjami. 

 

3) Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej 

na adres: ul. Staszica 19, 32-640 Zator, lub pocztą elektroniczną na 

adres: marketing@bibp.pl 

 

4) Warunki otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2020 o 

godz. 9:00 w siedzibie firmy. 

 

5) W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od 

oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

1) Oferenci muszą przedstawić portfolio firmy ukazujące min. cztery wykonane 

dotychczas realizacje spotów 1-3 min wraz z referencjami)  

Ocena warunku na podstawie portfolio wraz referencjami załączonymi do 

oferty. 

 

2) Oferenci muszą posiadać min. 5 letnie doświadczenie firmy na rynku reklamy i 

promocji. 

Ocena warunku będzie sprawdzana na podstawie dokumentu rejestrowego 

lub innego dokumenty potwierdzającego min. 5 letnie doświadczenie, 

załączonego do złożonej oferty.  

 

3) Oferenci muszą posiadać odpowiednie zasoby techniczne i ludzkie 

gwarantujące profesjonalne wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem w 

zapytaniu ofertowym.  

Ocena warunku na podstawie złożonego oświadczenia (zgodnie ze wzorem 

oferty). 

 

4) Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. Za podmiot powiązany osobowo lub 

kapitałowo rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 



 

 

 

 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie 

wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

VI. Dodatkowe informacje: 

 

1) W razie wątpliwości i potrzeby uszczegółowienia zapytania, należy 

kierować na adres mailowy: marketing@bibp.pl. Każde zapytanie oraz 

właściwa odpowiedź zostanie upubliczniona za pośrednictwem strony: 

www.bazakonkurencyjności.gov.pl  

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego 

postępowania dotyczącego wyboru dostawcy bez podania przyczyny. 

3) Przewiduje się możliwość wprowadzania istotnych zmian umowy zawartej  

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia  

w zakresie terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia 

nieoczekiwanych okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia  

w terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu. 

4) Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.  

5) Nie przewiduje się składania ofert częściowych. 
 

http://www.bazakonkurencyjności.gov.pl/

