Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

IR-XI.052.20.2020

Kielce. dn. 12.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe
na realizację filmu instruktażowo-edukacyjnego na temat innowacyjnych form kształcenia
zawodowego w województwie świętokrzyskim wypracowanych i wdrażanych w ramach
projektu pn.: „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne.

I. ZAMAWIAJĄCY:
Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
NIP: 9591506120
REGON: 291009337
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone na zasadach określonych przez Zamawiającego
zgodnie z Rozdziałem IV Instrukcji Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy
komisji przetargowej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2081/16 Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku. Z uwagi na fakt, że szacunkowa
wartość zamówienia nie przekracza wartości 30 tys. euro, postępowanie prowadzone jest bez
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie
z art. 4 pkt 8 tej ustawy (t.j. Pzp z Dz. U. z 2019 poz. 1843).
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na realizację filmu instruktażowoedukacyjnego na temat innowacyjnych form kształcenia zawodowego w województwie
świętokrzyskim wypracowanych i wdrażanych w ramach projektu pn.: „Innowacyjna
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edukacja – nowe możliwości zawodowe”, współfinansowanego przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne.
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
92111250-9 Produkcja filmów informacyjnych
92111100-3 Produkcja filmów instruktażowych oraz taśm wideo
4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji filmu instruktażowoedukacyjnego na temat innowacyjnych form kształcenia zawodowego w województwie
świętokrzyskim wypracowanych i wdrażanych w ramach projektu pn.: „Innowacyjna
edukacja – nowe możliwości zawodowe”.
Film ma stanowić źródło informacji dla uczniów, rodziców, przedsiębiorców oraz
instytucji działających w obszarze i na rzecz edukacji zawodowej (m.in. MEN, MFiPR,
Kuratoriów

oświaty,

jednostek

nadzorujących

technika

i

szkoły

branżowe)

o korzyściach płynących z wdrożenia wybranego Innowacyjnego Modelu Kształcenia
Praktycznego i dostosowania go do programu nauczania obowiązującego w szkołach
zawodowych w kraju.
Opis Przedmiotu Zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do niniejszego
Zapytania.
5. Wykonawca obowiązany jest wykonać zamówienie z zachowaniem najwyższej
staranności.
6. Wszelkie prace wynikające z przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie
z warunkami opisanymi w Zapytaniu ofertowym oraz określonymi w Umowie na
realizację usługi.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert częściowych.
LIDER PROJEKTU:

Województwo Świętokrzyskie –
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63, tel.365-81-70, 306-70-13

PARTNER PROJEKTU:
BFI BURGENLAND
– BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.
Grazer Straße 86 | A-7400 Oberwart

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8. Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych.
UWAGA! W przypadku wyboru Wykonawcy, który z uwagi na brak odpowiedniego potencjału
odmówi zawarcia Umowy, nie wykona lub nienależycie wykonana zamówienie i w ten sposób
spowoduje u Zamawiającego szkodę, Zamawiający będzie dochodził od takiego Wykonawcy
odszkodowania.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin realizacji zamówienia od daty podpisania Umowy (IV kw. 2020) do końca
I kw. 2021 roku.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie:
a. musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację
zamówienia – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował min.
10 reportaży/filmów instruktażowych/edukacyjnych (do oferty niezbędne jest dołączenie
opinii referencyjnych potwierdzających należyte wykonanie powyższych zadań)
b. musi dysponować niezbędnym potencjałem technicznym – min. kamery wysokiej
jakości Full HD z wymiennymi obiektywami, mikrofony i rekordery cyfrowe audio,
stabilizator ruchów kamery, slider
c. dysponuje lub będzie dysponować min. 1 osobą, która brała udział w realizacji co
najmniej

10

usług

polegających

na

wykonaniu

reportaży

lub

filmów

instruktażowych/edukacyjnych (do oferty niezbędne jest dołączenie opinii referencyjnych
potwierdzających należyte wykonanie powyższych usług). Osoba ta zostanie wyznaczona
przez Wykonawcę do kierowania pracami, stanowiącymi przedmiot umowy.
UWAGA: W przypadku zmiany osoby wskazanej w ofercie w trakcie realizacji zamówienia, nowa
osoba będzie musiała spełniać w/w wymagania.
d. musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie
zamówienia,
e. nie podlega wykluczeniu z postępowania w rozumieniu przepisów art. 24 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
f. nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
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2. Zamawiający oceni spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1 w oparciu o treść
Oferty oraz załączonych do niej dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana
będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do
odrzucenia oferty może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie
uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie.
V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH (w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu)
1. Wykonawca obowiązany jest złożyć ofertę zgodnie ze wzorem załączonym do
niniejszego Zapytania oraz załączyć do oferty:
- skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeśli dotyczy,
- skan zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/skan wydruku
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- skan opinii referencyjnych;
- skan stosownych dokumentów (np. pełnomocnictwa) wskazujące na wspólne ubieganie
się o zamówienie w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt.1 należy złożyć w formie skanu oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem lub w formie wypełnionego
załącznika wraz z oświadczeniem o prawdziwości przekazanych danych. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości przekazanych danych.
VI. INFORMACJA O SPOSOBIE KONTAKTOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z OFERENTAMI
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Oferenci przekazują
Zamawiającemu w formie skanu za pośrednictwem bazy konkurencyjności i dodatkowo
na podanego maila kontaktowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego Zapytania
(przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli na skutek zmian w treści Zapytania
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niezbędny będzie dłuższy termin na przygotowanie ofert, Zamawiający wydłuży termin
składania ofert.
4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:
Pani Agnieszka Fugińska tel. +41 365 81 08
e-mail: agnieszka.fuginska@sejmik.kielce.pl

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia ofert wymaga, aby oferta była właściwie
sporządzona, w szczególności musi być sporządzona czytelnym pismem na
Formularzu oferty przekazanym w Zapytaniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego. Wszystkie przekazane dokumenty muszą być czytelnie
i własnoręcznie podpisane przez osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie
prawnym – upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim.
3. Oferta oraz załączniki do niej wymagają podpisu osób uprawnionych. Uprawnienie do
podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem załączników do oferty
powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli Wykonawca składa
ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający, pod rygorem odrzucenia
oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa. Nie złożenie
pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu na wezwanie
Zamawiającego.
4. Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę
spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie
pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników
lub dla osoby trzeciej (skan).
5. Załączniki do oferty wspólnej muszą dokumentować spełnienie warunków udziału
w

postępowaniu

przez

wszystkich

Wykonawców

wspólnie

ubiegających

się

o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem jednak, że do oceny spełnienia warunków,
zostaną przyjęte zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich w/w
Wykonawców.
6. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi
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odrębnie wykazać, że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. ustawy Prawo zamówień
publicznych.
7. Poprawki w ofercie lub w załącznikach do niej muszą być naniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
8. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca przedkłada w formie skanu
oryginału lub w formie skanu kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”
przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby. Pozostałe dokumenty stanowiące
załączniki do oferty (np. pełnomocnictwo) Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty
przedkłada w formie skanu oryginału, z tym, że w przypadku oferty wspólnej
wspólników spółki cywilnej - jeżeli upoważnienie do jej złożenia wynika z umowy
spółki cywilnej - zamiast pełnomocnictwa można załączyć do oferty oryginał tej umowy
lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.
9. Cena oferty musi być podana w polskich złotych, liczbą i słownie.
10. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu jedną ofertę. Wszystkie
składane dokumenty (zeskanowane załączniki do oferty) powinny być aktualne, tj.
odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności.
11. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi.
12. Koszty opracowania

oraz

uczestnictwa

w

postępowaniu

obciążają

wyłącznie

Wykonawcę.
13. Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
z późniejszymi zmianami), co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być
udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą
„POUFNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak
takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie
zainteresowanym przedmiotowych informacji.
Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:
- aktualny odpis z właściwego rejestru,
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- informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia Ofert.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę można złożyć za pośrednictwem bazy konkurencyjności dostępnej pod adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/w terminie do dnia 19.10.2020 r.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty
do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:
W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny
ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

WAGA KRYTERIUM NR 1:
50 %
W kryterium tym punkty będą ofertom przyznawane
KRYTERIUM NR 1(C):

odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, według wzoru:

Cena

C = (C min /C b ) x 50 %
gdzie:
C - cena
C min- cena najniższa
C b – cena badana
W kryterium

tym

oferta

wykonawcy

może

otrzymać

maksymalnie 50 pkt.
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WAGA KRYTERIUM NR 2:
30 %
KRYTERIUM NR 2 (D):
Doświadczenie osoby wyznaczonej do
realizacji

zadania

- udział w realizacji 10 usług polegających na wykonaniu
filmów reklamowych/instruktażowych/edukacyjnych - 0 pkt.
- udział w realizacji od 11 do 20 usług polegających na
wykonaniu reportaży /filmów instruktażowych /edukacyjnych
- 10 pkt.
- udział w realizacji od 21 do 30 usług polegających na
wykonaniu reportaży/ filmów instruktażowych/ edukacyjnych
- 20 pkt.
- udział w realizacji powyżej 30 usług polegających na
wykonaniu reportaży/ filmów instruktażowych/ edukacyjnych
- 30 pkt.
W kryterium tym oferta wykonawcy może otrzymać
maksymalnie 30 pkt.

WAGA KRYTERIUM NR 3:
20 %
W kryterium tym punkty będą przyznawane w skali 1-5
punktów w każdym z poniżej określonych podkryteriów:

KRYTERIUM NR 3 (S):
Koncepcja

scenariusza

(wizja artystyczna)

WYNIK PUNKTÓW:

filmu

1. pomysł i jego zgodność z celem i przekazem
2. czytelność przekazu
3. oryginalność i uniwersalność scenariusza filmu
4. rodzaj animacji i efektów specjalnych
W kryterium tym oferta wykonawcy może otrzymać
maksymalnie 20 pkt.
W=C+D+S
W – wynik punktowy,
C – liczba punktów w Kryterium Nr 1 cena, wyliczona
według podanego wzoru
D – liczba punktów w Kryterium Nr 2 doświadczenie,
wyliczona według opisanej zasady
S – liczba punktów w Kryterium Nr 3 Koncepcja scenariusza
filmu, wyliczona według opisanej zasady

Maksymalna łączna liczba punktów możliwych do uzyskania za w/w kryteria wynosi 100
punktów.
1. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
2. W przypadku kiedy ceny ofert przedstawiających ten sam bilans będą jednakowe,
Zamawiający wystosuje do Wykonawców prośbę o złożenie dodatkowej oferty cenowej.
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3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi tylko Oferenta, który
przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Informacja taka zostanie umieszczona również na
stronie internetowej projektu www.innowacyjnaedukacja.spinno.pl

oraz w bazie

konkurencyjności.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie zgodna z treścią
zapytania ofertowego i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
wymagane kryteria wyboru.
3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie
zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną
najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.
4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do
treści złożonych ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania
przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie podane do publicznej
wiadomości poprzez zamieszczenie w bazie konkurencyjności i na stronie internetowej
projektu www.innowacyjnaedukacja.spinno.pl oraz zostanie przedłużony termin składania
ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie
bez podania przyczyny. Informacja o wycofaniu zapytania ofertowego zostanie podana do
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w bazie konkurencyjności i na stronie
internetowej projektu www.innowacyjnaedukacja.spinno.pl
XI. ZAŁĄCZNIKI:
1. Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Formularz oferty.
3. Wykaz Usług Wykonawcy
4. Wykaz osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia
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