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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej  

w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na zamówienie o wartości 

nieprzekraczającej kwoty 30 000,00 euro prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 i 2215 oraz  

z 2019, poz. 53 i 730).  

92111250-9 – produkcja filmów informacyjnych 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie scenariusza i realizacja dwóch filmów promujących 

działalność Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej– w wersji dłuższej 11 minutowej (+/- 60 

sek.) oraz krótszej 8 min (+/- 30 sek.).   

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1. Zakres zamówienia: w ramach realizacji dwóch filmów promujących działalność Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej usługa obejmuje między innymi: przygotowanie scenariusza, 

przygotowanie tekstów lektorskich, ścieżki dźwiękowej, podkładu muzycznego, wybór hasła 

promującego, przygotowanie, nagranie i montaż materiałów filmowych oraz przekaże autorskie 

prawa majątkowe i dźwięku, oprawę graficzną, podkład muzyczny, animacje komputerowe, efekty 

specjalne użyte przy montażu oraz napisanie i nagranie tekstu dla lektora. Wykonawca powinien 

oferować nowoczesny przekaz wsparty dynamicznym montażem i dopasowanym podkładem 

muzycznych. Wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowych do filmu, w tym majątkowych 

praw autorskich do wszystkich wyników prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

mających charakter utworu. 

 

 



 
 
 
 

2 
 

2. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do 

zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia: Przedmiot umowy będzie realizowany na 

warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 oraz we 

wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 2. Ponadto Zamawiający wymaga aby Wykonawca 

wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał  3 usługi: na zlecenie jednostek 

budżetowych, polegających na produkcji filmowej o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda. 

 

4. Sposób oceny ofert:  

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o analizę formularza ofertowego, stanowiącego 

Załącznik nr 3. Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając punkty, z zastosowaniem 

następujących zasad: 

 

1) Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny 

ofert: 

▪ Kryterium 1 – Cena – waga 40 %  

▪ Kryterium 2 – Wartość merytoryczna scenariusza i użyte techniki – waga 40% 

▪ Kryterium 3 – Doświadczenie reżysera – waga 20%  

2) Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem 

następujących zasad: 

Kryterium 1 – Cena  

 

 Najniższa oferowana cena brutto 

 ---------------------------------------------  x 40  = liczba pkt 

 Cena brutto badanej oferty 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi 40. 

 

Kryterium 2 – Wartość merytoryczna scenariusza i użyte techniki 

Punkty przyznane za kryterium „Wartość merytoryczna…” będą liczone w następujący sposób: 

- projekt scenariusza – 30 pkt 

- dobór nowoczesnych technik – 10 pkt 

Warunkiem przyznania punktów w kryterium „Wartość merytoryczna…” jest złożenie projektu 

scenariusza oraz opisu zastosowanych technik wraz z ofertą.  
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Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „Wartość merytoryczna…” wynosi 40. 

 

Kryterium 3 – Doświadczenie reżysera – waga 20%  

Zamawiający w kryterium „Doświadczenie reżysera” przyzna 5 pkt. za każdy wyreżyserowany 

film informacyjno-promocyjny wskazany w Załączniku nr 4, jednak nie więcej niż 20 pkt. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „Wartość” wynosi 20. 

 

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ramach  

w/w kryterium 1, 2 i 3 wynosi 100 pkt. Liczba punktów zostanie wyliczona  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która 

uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium  1, 2 i 3. 

 

3) Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów  

i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1830) cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy 

składowe za wykonanie których Zamawiający jest zobowiązany Wykonawcy zapłacić, w tym 

również podatek VAT.  

4) Cenę należy podać w złotych polskich.  

5) Wykonawca zobowiązany jest w swojej ofercie uwzględnić wszelkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia.  

6) Warunki płatności zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, która stanowi Załącznik 

nr 3 do zapytania ofertowego.  

 

5. Sposób przygotowania oferty.  

Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej i dostarczona wraz z załącznikami do siedziby 

Zamawiającego na adres:  

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 62a,  

02-002 Warszawa, 

Kancelaria Zamawiającego, III piętro, pok. 312, najpóźniej w terminie do 29.07.2019 r., godz. 

10.00 (liczy się data wpływu). 
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Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie/opakowaniu.  

Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę Wykonawcy, adres, nazwę i adres 

Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania: 

Oferta na: 

przygotowanie scenariusza i realizacja dwóch filmów promujących działalność  

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej  

Nie otwierać przed dniem: 29.07.2019 r., godz. 10.15 

 

6. Osoba wskazana do kontaktu: Damian Zieliński, tel. 22 6927570 wew. 205;  

e- mail: damian.zielinski@mcps.com.pl  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

/-/Aleksander Kornatowski 

p. o. Dyrektora 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Wzór umowy 

3. Formularz ofertowy 

4. Informacja o osobie skierowanej 
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