
Rozeznanie rynku montaż filmów na potrzeby Programu LIFE 
 

Rozeznanie rynku 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do składania ofert na realizację usługi: 

wykonanie montażu materiałów filmowych, nagranych na platformie zoom w ramach szkoleń 
online realizowanych przez pracowników Wydziału LIFE, na potrzeby Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

1. Informacje podstawowe 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, działającą w sektorze finansów 
publicznych, która udziela wsparcia finansowego różnorodnym przedsięwzięciom służącym ochronie 
środowiska. W celu realizacji swoich zadań NFOŚiGW potrzebuje profesjonalnych materiałów filmowych, 
celem rozpropagowania informacji wśród potencjalnych wnioskodawców. 
 
Przedmiotem zamówienia jest montaż materiałów filmowych, nagranych na platformie zoom, w ramach 
szkoleń online realizowanych przez pracowników Wydziału LIFE w roku 2020, prezentujących Program LIFE 
oraz działalność i ofertę NFOŚiGW, wraz z przeniesieniem wszelkich praw autorskich i majątkowych na 
Zamawiającego.  
 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca realizujący zamówienie będzie dysponował wiedzą, doświadczeniem  
i kwalifikacjami, dającymi rękojmię należytego wykonania zamówienia. Osoba/osoby wskazana/e do realizacji 
zamówienia będzie/będą odpowiedzialna/e za takie zmontowanie materiału, aby w sposób atrakcyjny, 
logiczny i zrozumiały dla odbiorcy, prezentowały najistotniejsze dane przekazane przez Zamawiającego. 

Wartość szacunkowa zamówienia określona została na 6 866,66 zł netto (bez Vat). 

2. Dane Zamawiającego 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa 
NIP: 522 00 18 559 
REGON: 142 137 128 
 
Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest: 
 
Joanna Heyda 
tel. (22) 45 90 251 
tel.  kom. 724 700 887 
mail: Joanna.Heyda@nfosigw.gov.pl 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia  
 
Zakres prac: 
 
Zakres prac przewidywany do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia, to montaż materiałów filmowych, 
nagranych przez Zamawiającego na platformie zoom w ramach szkoleń online realizowanych przez 
pracowników Wydziału LIFE w roku 2020, prezentujących Program LIFE oraz działalność i ofertę NFOŚiGW, 
wraz z przeniesieniem wszelkich praw autorskich i majątkowych na Zamawiającego oraz przekazaniem 
wyprodukowanych plików produkcyjnych oraz plików w wersjach edytowalnych. Każde z 5-6 godzinnych 
nagranych szkoleń będzie składać się z 5-6 prezentacji/wystąpień prelegentów. Konieczne będzie podzielenie 
materiału na 5-6 części  - wydzielenie każdego z wystąpień oraz poprzedzenie go planszą – przygotowaną i 
przesłaną Wykonawcy przez Zamawiającego oraz dodania paska z nazwiskiem prelegenta. Filmy muszą być 
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przygotowane w postaci plików MP4 lub FLV o jakości co najmniej 720p, umożliwiającej jego emisję na stronach 
internetowych, YouTube i mediach społecznościowych.  
 
Zamawiający szacuje, że w ramach realizacji umowy zlecony będzie montaż ok. 10 nagrań szkoleń on-line 
realizowanych za pomocą platformy zoom w roku 2020 (każde ze szkoleń będzie składało się z 5-6 prezentacji, 
każda trwa około 1h, nagranie ciągłe). 
 
Montaże będą realizowane według bieżących potrzeb i zleceń Zamawiającego, w ramach maksymalnej kwoty 
umowy, tj. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia w roku 2020, według oferowanych przez 
Wykonawcę cen jednostkowych za montaż materiału z jednego szkolenia. Dopuszcza się zlecenie mniejszej lub 
większej niż wskazane powyżej, szacowane liczby montaży z zastrzeżeniem nie przekroczenia całkowitej kwoty 
przeznaczonej na realizację umowy.  
 
Wycena usługi: 
Usługa będzie realizowana na podstawie zaoferowanych  przez Wykonawcę cen jednostkowych za wykonanie 
jednego montażu szkolenia on-line, składającego się z 5-6 prezentacji. Zamawiający na potrzeby wyceny 
wskazuje wykonany wcześniej materiał filmowy ze szkolenia on-line o podobnym charakterze, aby dookreślić 
swoje oczekiwania względem wykonania usługi, który znajduje się pod linkiem:  
https://www.youtube.com/watch?v=7CmZ8GzInEU&feature=youtu.be  
 
Zasady pracy i terminy wykonania: 
Wykaz przewidywanych świadczeń, wskazany jest przez Zamawiającego w Formularzu ofertowym (w pkt. 1).  
 
Wycenę należy podać poprzez wskazanie oferowanej ceny jednostkowej oraz łącznej ceny, za realizację 
szacowanej przez Zamawiającego liczby 10 montaży (świadczenie zdefiniowane przez Zamawiającego), zgodnie 
z Formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.  
Łączna cena oferty służyć będzie do porównania ofert. 
 
Zlecony do wykonania montaż powinien być zrealizowany i dostarczony w ciągu 3 dni roboczych od przekazania 
materiału przez Zamawiającego. Filmy muszą być przygotowane w postaci plików MP4 lub FLV o jakości co 
najmniej 720p, umożliwiającej ich emisję na stronach internetowych, YouTube i mediach społecznościowych.  
 
4. Wymagania podmiotowe wobec wykonawców 
 
Wykonawca, w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do realizacji zamówienia, 
zobowiązany jest do załączenia do składanej oferty następujących informacji:  

 Przykład jednego montażu filmowego, wraz z próbką,, wykonanego (zakończonego) w okresie 
ostatnich 12 miesięcy (pkt. 2 Formularza ofertowego) przed upływem terminu składania ofert. Próbka 
może zostać przedstawiona jako załącznik do oferty lub link do umieszczonego w Internecie filmu. 

  
5. Termin wykonania zamówienia i wynagrodzenie 
Ostateczny termin realizacji zamówienia to 12 miesięcy, od dnia podpisania umowy.  
Przy czym każdy ze zleconych do wykonania montaży prezentacji/nagrań, powinien być wykonany w ciągu  
3 dni roboczych od dnia przekazania materiału przez Zamawiającego. W przypadku nie wyczerpania kwoty 
umowy przed upływem terminu jej obowiązywania, dopuszcza się zmianę umowy poprzez wydłużenie terminu 
jej obowiązywania maksymalnie o kolejne 3 miesiące. 
 
6. Sposób przygotowania ofert 
Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz 
dane kontaktowe do Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć wymaganą próbkę  potwierdzającą wykonanie 1 
montażu filmowego wskazanego w wykazie (pkt. 2 Formularza ofertowego). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7CmZ8GzInEU&feature=youtu.be
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7. Kryteria oceny ofert 
Za ofertę ważną uznawana będzie oferta spełniająca wszystkie warunki wymienione w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia (pkt. 3 Zapytania) i złożona przez Wykonawcę spełniającego wymagania opisane  

w pkt. 4 Zapytania. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych w wyznaczonym terminie. 

Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie następujących kryteriów: 

 Cena – 100 pkt. 
 
Najniższa ofertowana cena  
------------------------------------------------ x 100 pkt.  
Cena ocenianej oferty 

 
8. Sposób oraz termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w terminie do 28 maja 2020 roku do godz. 12.00, poprzez przesłanie jej drogą 
elektroniczną, na adres:  Joanna.Heyda@nfosigw.gov.pl (przypominamy, że decydująca jest godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę), która powinna zawierać wypełniony i 
podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy, w formie skanu.  
Wraz z ofertą należy przesłać wymagane dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, o których 
mowa w pkt. 2 Formularza ofertowego. 
 
9. Uzupełnienia  
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia treści oferty lub złożonych 
dokumentów, a także jednokrotnego uzupełnienia informacji/dokumentów/próbki dotyczących wykonanego 
montażu. 

mailto:Joanna.Heyda@nfosigw.gov.pl

