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ZAPROSZENIE DO SZACOWANIA WARTOŚCI USŁUGI 
 

W związku z zamiarem zlecenia usługi polegającej na kompleksowej organizacji interaktywnego wydarzenia FPPP pn. 

„Kongres Przemysłu Przyszłości” wraz z usługą najmu niezbędnych elementów wyposażenia studia, zapewnienia 

cateringu i obsługi wydarzenia, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. 

Tarnobrzeska 9, (dalej „Zleceniodawca”) zwraca się ̨ z prośbą ̨ o wstępną wycenę ̨ usługi. Niniejsze ogłoszenie nie 

stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, jak również nie jest zaproszeniem do składania 

ofert w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

1. Informacje ogólne o Zleceniodawcy 

Zleceniodawcą 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, 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.  

 

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/co-robimy/
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3. Informacje ogólne o usłudze – zadaniu do wykonania 

 
Przedmiotem zadania jest kompleksowa usługa organizacji Gali Przemysłu Przyszłości polegająca na następujących 
zadaniach:  

1. Najem studia telewizyjnego min. powierzchni 500 m2 z pełnym wyposażeniem w multimedia, oświetlenie i 

nagłośnienie wraz z jego technicznym wyposażeniem i zapewnieniem obsługi (technicy, dźwiękowcy).  

2. Przygotowanie oraz realizacja gali (wystąpienia na żywo oraz próba) – przygotowanie formuły wydarzenia, 

praca nad przygotowaniem gali poprzez wybór koordynatora wydarzenia, reżysera wydarzenia oraz 

producenta. Wykonanie próby przed wydarzeniem (przygotowanie oprawy multimedialnej, scenariusza 

wydarzenia) oraz realizacja samego wydarzenia.  Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie 

szczegółowego, minutowego scenariusza wydarzenia. Scenariusz zostanie opracowany w porozumieniu z 

Zamawiającym. 

3. Przygotowanie i realizacja wizytówek graficznych nagrodzonych fabryk – przygotowanie 10 wizytówek 

(około 40 sekundowych) pokazujących nagrodzone projekty w konkursie.  

4. Przygotowanie spotu promującego galę – spot będzie miał charakter multimedialnego nagrania wideo 

(kilkanaście sekund) zapraszającego do oglądania gali na żywo. 

5. Oprawa wizualna wydarzenia - przygotowanie kompleksowej oprawy wizualnej wydarzenia, wystąpień, 

wizytówek. 

6. Przygotowanie oprawy graficznej, wizualizacji, zaplecza technicznego specjalnie dedykowanego dla 

wystąpienia eksperckiego oraz dekoracji scenicznej- Wystąpienie ma uwzględnić element funkcjonowania 

fabryki przyszłości.  

7. Realizacja wideo oraz streaming – transmisja online wydarzenia poprzez kanał na platformie YouTube oraz 

profil społecznościowy Facebook wskazany przez Zamawiającego. 

8. Zapis – zarejestrowanie wydarzenia na niezależnym nośniku danych i przygotowanie pliku emisyjnego na 

potrzeby Zamawiającego do wykorzystania na innych polach eksploatacji. 

a. Zapis wideo będzie utrwalony w technice pozwalającej na emisję: w Internecie (w szczególności na 

portalach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram oraz serwisach streamingowych 

YouTube, Vimeo), jak i wśród nadawców (ogólnopolskich telewizji); 

b. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zgłoszenia korekt do wersji producenckiej zapisu wideo, 

które powinny zamknąć się w maksymalnie 4 turach poprawek; 

c. Wraz z odbiorem zapisu wideo przez Zleceniodawcę nastąpi przeniesienie praw autorskich; 

d. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie oraz umiejętności niezbędne do profesjonalnego 

wykonania animacji. 

9. Catering – wykonawca zapewni w formie bufetu dla ok. 80 osób: obiad dostępny zaraz po zakończeniu 

ceremonii składający się z dwóch dań, całodzienny poczęstunek kawowy. Rodzaj cateringu Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym.  

 

4. Termin wykonania 

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

wydarzenia musi być dostarczony do 24.12.2021 r. 
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5. Termin i sposób składania formularzy szacowania 

1. Formularz szacowania należy złożyć w terminie do dnia 31.08.2021 godz. 16:00 przesyłając go na adres 

zamowienia@fppp.gov.pl. W wypadku pytań, prosimy o ich przekazanie e-mailem na adres: 

zamowienia@fppp.gov.pl  

2. Formularze złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

6. Załączniki 

Załącznik 1 – Formularz Szacowania 
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