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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 

W związku z zamiarem zlecenia usługi polegającej na przygotowaniu dwóch animacji, Fundacja Platforma Przemysłu 

Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Tarnobrzeska 9, 26-613, (dalej „Zleceniodawca”) zwraca się z prośbą o 

złożenie oferty na usługę.  

 

1. Informacje ogólne o Zleceniodawcy 

Zleceniodawca jest Fundacją Skarbu Państwa (instytucją non-profit), powołaną przez Ministerstwo Rozwoju w 2019 

roku, której jednym z kluczowych działań jest budowa odpowiedniego środowiska wokół przemysłu 4.0. W tym celu 

Zleceniodawca koordynuje i standaryzuje cyfrowe ośrodki innowacji (ang. Digital Innovation Hubs – DIH). Huby mają 

działać w oparciu o odpowiednią infrastrukturę technologiczną (centra kompetencji) i zapewniać dostęp do 

najnowszej wiedzy i technologii tak, aby wspierać przedsiębiorców w działaniach pilotażowych, testach  

i eksperymentach danej technologii. Celem jest zwiększenie produktywności oraz zmiana modeli biznesowych. 

Inicjatywa udziela także wsparcia eksperckiego w zakresie transformacji cyfrowej oraz podnosi kompetencje kadry 

polskich przedsiębiorstw, organizuje szkolenia oraz promuje nowatorskie rozwiązania z obszarów, m.in.: inteligentnej 

analizy danych, automatyzacji, komunikacji ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów oraz cyberbezpieczeństwa.   

Zleceniodawca pomaga polskim przedsiębiorcom w procesie modernizacji i transformacji cyfrowej biznesu, tak 

aby prowadzone przez nich firmy były jak najbardziej konkurencyjne na rynku globalnym.   

Więcej o zadaniach Zleceniodawcy można przeczytać na https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/co-robimy/  

 

2. Grupa docelowa  

Zleceniodawca kieruje swoje projekty do przedsiębiorstw produkcyjnych (B2B). Chce docierać z przekazem 

informacyjno-reklamowym do osób na stanowiskach decyzyjnych, dyrektorów zakładów/fabryk, CEO, a także osób 

odpowiedzialnych za technologie, inżynierów itp.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje zrealizowanie dwóch animacji wizerunkowych, które będą spełniały warunki 
szczegółowo opisane w Załączniku nr 2 do zaproszenia.  
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4. Termin wykonania 

Umowa na wykonanie przedmiotu zaproszenia będzie obowiązywała od momentu podpisania umowy, a animacje 

muszą być wykonane w terminie 4 tygodni od podpisania umowy przez Wykonawcę. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

a) posiadają 3-letnie doświadczenie w realizacji animacji w technice 2D/3D, tzn. zrealizowali co najmniej 6 

animacje na kwotę 15 000 zł netto każda w technice 2D/3D zawierające: intro, outro, ścieżkę dźwiękową, 

ścieżkę lektorską, ruchome elementy graficzne, 

b) posiadają sprzęt techniczny niezbędny do realizacji zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełniania wymagań poprzez żądanie przesłania dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków, np. referencje od zleceniodawców, wykaz posiadanego sprzętu lub poprzez 

weryfikację w formie telekonferencji. 

 

6. Kryteria oceny ofert 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium 

1 Cena brutto 100% 

FPPP udzieli zamówienia wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto za realizację całości zamówienia.   

7. Termin i sposób składania ofert 

a) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.06.2021 godz. 10:00 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 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik 2 - Formularz Ofertowy 
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Załącznik 3 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków przystąpienia 

Załącznik 4 – Wzór umowy 

 


