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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

na usługę kompleksowej realizacji nagrania, montażu i reżyserii filmów szkoleniowych na 

potrzeby platformy e-learningowej FPPP. 

 
 
 

1. Wstęp. 

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (dalej Fundacja lub FPPP) została na mocy Ustawy z dnia 

17 stycznia 2019 roku o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Fundatorem jest Skarb Państwa 

reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Fundacja ma status organizacji 

Non Profit. 

Fundacja powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw 

prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku 

przemysłu 4.0. Fundacja wspiera: procesy transformacji cyfrowej, wdrażanie cyfrowych produktów 

i usług, wdrażanie modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru m.in. 

inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, 

wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa. 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.przemyslprzyszlosci.gov.pl 

Działając w imieniu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, zapraszam Państwa do złożenia 

oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie usługi 

kompleksowej realizacji nagrania, montażu i reżyserii filmów szkoleniowych na potrzeby 

platformy e-learningowej FPPP.  

 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

W ramach wykonania zamówienia objętego niniejszym zaproszeniem, wykonawca będzie 

zobowiązany do kompleksowej realizacji nagrania, montażu i reżyserii filmów szkoleniowych 

w liczbie nie mniejszej niż 30, a nie większej niż 42 filmy szkoleniowe. W ramach umowy 

Wykonawca:  

a) Opracuje i przedstawi zamawiającemu do zatwierdzenia scenariusze filmów szkoleniowych 

(które zostaną przygotowane na podstawie materiałów przekazanych Wykonawcy przez 

Zamawiającego),  

b) Będzie współpracował z: pracownikami FPPP (działu e-learning), aktorami, lektorem oraz 

grafikami (i technikami tworzącymi animacje) wskazanymi przez Zamawiającego w celu 

wykonania filmów objętych przedmiotem zapytania. Wykonawca będzie odpowiadał za 

http://www.przemyslprzyszlosci.gov.pl/
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całościową koordynację wszystkich osób będących na planie filmowym (w tym aktorów 

wskazanych przez Zamawiającego),  

c) Wyreżyseruje i nagra materiał video potrzebny do montażu filmów szkoleniowych w lokacjach 

wskazanych przez Zamawiającego (za zdjęcia w których nie będzie musiał ponosić kosztu),   

d) Dokona montażu wraz z dźwiękiem (głosami lektora, aktorów) i elementami graficznymi do 

filmów szkoleniowych zgodnie z zaakceptowanymi scenariuszami.  

 

Wszystkie filmy powinny być zrealizowane w jakości min. Full HD, a czas jednego filmu nie 

powinien być dłuższy niż 7 min. (średnio 3-5 min.).  

 

Materiały merytoryczne i sugestie niezbędne do opracowania scenariuszy filmów będą 

przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego sukcesywnie od chwili podpisania umowy do dnia 

9.11.2020 r.  

 

Zamawiający zapewni obsadę aktorów, lektora i grafików. W pozostałym zakresie Wykonawca 

będzie zobowiązany do wykonania filmów szkoleniowych we własnym zakresie.  

 

Na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy tej 

ustawy. 

 

3. Termin wykonania. 

Umowa na wykonanie przedmiotu zaproszenia będzie obowiązywała od momentu podpisania 

umowy, a filmy muszą być dostarczone do dnia 14.12.2020.  

 

4. Warunki przystąpienia.  

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

a) Posiadają doświadczenie w realizacji filmów szkoleniowych (co najmniej 1 projekt w ramach 

którego realizowano min. 10 filmów szkoleniowych). 

b) Posiadają własny sprzęt techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (Kamery 

umożliwiające nagrywanie w jakości min. full HD, drona z możliwością nagrania krajobrazu).  

c) Deklarują gotowość realizacji filmów (nagrań) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 

na terenie Polski.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełniania wymagań poprzez żądanie przesłania 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub poprzez weryfikację w formie 

telekonferencji ze wskazanymi do realizacji zadania osobami. 
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5. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

 Wypełniony Formularz Oferty – stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.  

 

6. Kryteria oceny ofert. 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium 

1 Cena brutto 100% 

FPPP udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.  

 

FPPP dokona oceny ofert przyznając punkty przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

Punkty zostaną obliczone według wzoru: 

Cena brutto oferty najtańszej 

------------------------------------------------   x 100 % = liczba punktów 

Cena brutto oferty badanej 

 

7. Termin i sposób składania ofert. 

a) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2020 godz. 12:00 przesyłając skan oferty na 

Formularzu Oferty na adres zamowienia@fppp.gov.pl  

b) Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 

na elektroniczną skrzynkę pocztową zamawiającego. 

c) Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

d) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

 

8. Załączniki. 

 Załącznik 1 –  Formularz Oferty 

 

 


