
 

 

 
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 

Tytuł ogłoszenia: Usługa produkcji 5 filmów (8
omawiające znaczenie żywnościowych produktów lokalnych w systemach żywnościowych w Polsce 
i zagranicą w oparciu o zgromadzone doświadczenia oraz materiał filmowy projektu Produkt 
Lokalny Małopolska.  
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 31

351240471, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki 

dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 

0000098193. 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia to usługi doradcze, które są elementem realizacji przez Fundację Partnerstwo 

dla Środowiska projektu „Produkt lokalny Małopolska 

przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomiczne

system marketingu produktów z Małopolski”

Polskiego Programu nr Umowy URP/SPPW/1.1/KIK/09 z dn. 29.08.2011 r.

Przedmiot zamówienia to Usługa produkcji 5 filmów (8
Dlaczego warto kupować produkty lokalne; 2.  Jak zweryfikować autentyczność produktów 
lokalnych. 3. Dlaczego lokalne systemy żywnościowe powinny być priorytetem dla Małopolski. 4. 
W jaki sposób produkty lokalne chronią kulturę i p
Małopolskie oraz produkcji filmu dokumentalnego (50 minut) do emisji w mediach, w tym 
telewizji, w oparciu o materiał filmowy w posiadaniu Fundacji, który 
możliwości żywnościowych produktów lokalnych dla Małopolski; jakie lekcje, wnioski, 
doświadczenia dla innych części Polski, Europy i świata (na przykładzie Produktu Lokalnego z 
Małopolski), w których rozwijane są systemy lokalne systemy żywnościowe.
 
III. OPIS WARUNKÓW PRZYJĘCIA P

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
1.   Uwarunkowania zamawiającego:

1. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy 

dokumenty projektowe, w tym 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

DATA OGŁOSZENIA: 27
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Projekt „Produkt Lokalny Małopolska…”

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 179/2016
 

produkcji 5 filmów (8-10 minut) oraz film dokumentalny (50 minut) 
omawiające znaczenie żywnościowych produktów lokalnych w systemach żywnościowych w Polsce 
i zagranicą w oparciu o zgromadzone doświadczenia oraz materiał filmowy projektu Produkt 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 31-157 Kraków Plac Matejki 5/6, NIP 676

351240471, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 

Przedmiot zamówienia to usługi doradcze, które są elementem realizacji przez Fundację Partnerstwo 

„Produkt lokalny Małopolska – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i 

przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny 

system marketingu produktów z Małopolski”, który otrzymał dofinansowanie ze strony Szwajcarsko

Polskiego Programu nr Umowy URP/SPPW/1.1/KIK/09 z dn. 29.08.2011 r. 

Usługa produkcji 5 filmów (8-10 minut) na następujące tematy: 
Dlaczego warto kupować produkty lokalne; 2.  Jak zweryfikować autentyczność produktów 
lokalnych. 3. Dlaczego lokalne systemy żywnościowe powinny być priorytetem dla Małopolski. 4. 
W jaki sposób produkty lokalne chronią kulturę i przyrodę. 5. Jakie mamy produkty lokalne w 

oraz produkcji filmu dokumentalnego (50 minut) do emisji w mediach, w tym 
telewizji, w oparciu o materiał filmowy w posiadaniu Fundacji, który omawia znaczenie, bariery i 

produktów lokalnych dla Małopolski; jakie lekcje, wnioski, 
doświadczenia dla innych części Polski, Europy i świata (na przykładzie Produktu Lokalnego z 
Małopolski), w których rozwijane są systemy lokalne systemy żywnościowe. 

CIA PRZEZ ZLECAJĄCEGO OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

1.   Uwarunkowania zamawiającego: 

W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy wszystkie niezbędne 

dokumenty projektowe, w tym materiał filmowy. 

cy nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

DATA OGŁOSZENIA: 27 września 2016 
Polski Program Współpracy 

Projekt „Produkt Lokalny Małopolska…” 

/2016 

oraz film dokumentalny (50 minut) 
omawiające znaczenie żywnościowych produktów lokalnych w systemach żywnościowych w Polsce 
i zagranicą w oparciu o zgromadzone doświadczenia oraz materiał filmowy projektu Produkt 

157 Kraków Plac Matejki 5/6, NIP 676-19-26-004, REGON 

351240471, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  

zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 

Przedmiot zamówienia to usługi doradcze, które są elementem realizacji przez Fundację Partnerstwo 

rozwój lokalnej przedsiębiorczości i 

j mieszkańców oraz regionalny 

ze strony Szwajcarsko-

na następujące tematy: 1. 
Dlaczego warto kupować produkty lokalne; 2.  Jak zweryfikować autentyczność produktów 
lokalnych. 3. Dlaczego lokalne systemy żywnościowe powinny być priorytetem dla Małopolski. 4. 

rzyrodę. 5. Jakie mamy produkty lokalne w 
oraz produkcji filmu dokumentalnego (50 minut) do emisji w mediach, w tym 

omawia znaczenie, bariery i 
produktów lokalnych dla Małopolski; jakie lekcje, wnioski, 

doświadczenia dla innych części Polski, Europy i świata (na przykładzie Produktu Lokalnego z 

CEGO OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

wszystkie niezbędne 



 

 

3. Rozliczenia między Zamawiaj

4. Zapytanie ofertowe jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującym w Fundacji Partnerstwo 
dla Środowiska Regulaminem Zamówień, które 
Programu Współpracy. 

 

2.   Wymagania wobec oferenta

1. Udokumentowane doświadczenie 

lokalną. 

2. Dysponowanie sprzętem i zapleczem technicznym
parametrach: kamera s35 np. Sony FS7, statyw sachtler video 25, slider, optyka: canon 24
f2,8 i canon 70-200 f2,8, dzwięk: sennheiser ME 66, mikroport EW112P G2, Zdjęcia w 
formacie FHD, Apple PRORES 422 HQ, 1920X 1080i 25fps, kor
korekcja dźwięku, podstawowe oświetlenie np. typu LED

3. Zaproponowanie formy promocji i emisji filmów informacyjnych oraz filmu dokumentalnego, 

w tym w telewizji publicznej lub niepublicznej.

4. Zaproponowanie wstępnego scenarius

3.  Terminy wykonania zamówienia.

Zamówienie obejmuje okres do końca 20

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

a. Oferta powinna: 

• posiadać datę sporządzenia,

• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

• podpisana czytelnie przez wykonawcę,

• zawierać proponowane wynagrodzenie

• zawierać dokumentację potwierdzającą wymagania wobec oferenta

• zawierać datę ważności oferty.

b. Zaoferowane wynagrodzenie
do 20.12.2016,  z wyszczególnieniem kosztów oraz harmonogramu realizacji;

I. Analiza dokumentacji PLM (w posiadaniu Fundacji oraz jej partnerów) pod kątem filmów, 
które mają złożyć się w jedną całość

II. Przygotowanie scenariuszy dla każdego z 5 filmów oraz filmu dokumentalnego

III. Realizacja zdjęć w celu uzupełnienia materiału filmowego już w posiadaniu Fundacji oraz 
jej partnerów. 

IV. Montaż/produkcja 5 filmów oraz filmu 

dzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

Zapytanie ofertowe jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującym w Fundacji Partnerstwo 
dla Środowiska Regulaminem Zamówień, które uwzględnia wymogi Szwajcarsko

 

Wymagania wobec oferenta 

doświadczenie w produkcji filmów o tematyce związanej z żywnością 

Dysponowanie sprzętem i zapleczem technicznym (przykładowo sprzęt o następujących 
s35 np. Sony FS7, statyw sachtler video 25, slider, optyka: canon 24

200 f2,8, dzwięk: sennheiser ME 66, mikroport EW112P G2, Zdjęcia w 
formacie FHD, Apple PRORES 422 HQ, 1920X 1080i 25fps, korekcja barwna, grafika 2D, 3D, 

podstawowe oświetlenie np. typu LED)  

Zaproponowanie formy promocji i emisji filmów informacyjnych oraz filmu dokumentalnego, 

w tym w telewizji publicznej lub niepublicznej. 

Zaproponowanie wstępnego scenariusza filmów informacyjnych oraz filmu dokumentalnego.

3.  Terminy wykonania zamówienia. 

o końca 20.12.2016. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

posiadać datę sporządzenia, 

zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,  

podpisana czytelnie przez wykonawcę, 

proponowane wynagrodzenie miesięczne (brutto) 

zawierać dokumentację potwierdzającą wymagania wobec oferenta 

zawierać datę ważności oferty. 

wynagrodzenie brutto oferenta za realizację usługi w okresie od
,  z wyszczególnieniem kosztów oraz harmonogramu realizacji;

Analiza dokumentacji PLM (w posiadaniu Fundacji oraz jej partnerów) pod kątem filmów, 
re mają złożyć się w jedną całość 

Przygotowanie scenariuszy dla każdego z 5 filmów oraz filmu dokumentalnego

Realizacja zdjęć w celu uzupełnienia materiału filmowego już w posiadaniu Fundacji oraz 

Montaż/produkcja 5 filmów oraz filmu dokumentalnego 

prowadzone w PLN. 

Zapytanie ofertowe jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującym w Fundacji Partnerstwo 
uwzględnia wymogi Szwajcarsko-Polskiego 

w produkcji filmów o tematyce związanej z żywnością 

sprzęt o następujących 
s35 np. Sony FS7, statyw sachtler video 25, slider, optyka: canon 24-70 

200 f2,8, dzwięk: sennheiser ME 66, mikroport EW112P G2, Zdjęcia w 
ekcja barwna, grafika 2D, 3D, 

Zaproponowanie formy promocji i emisji filmów informacyjnych oraz filmu dokumentalnego, 

za filmów informacyjnych oraz filmu dokumentalnego. 

brutto oferenta za realizację usługi w okresie od podpisania umowy 
,  z wyszczególnieniem kosztów oraz harmonogramu realizacji; 

Analiza dokumentacji PLM (w posiadaniu Fundacji oraz jej partnerów) pod kątem filmów, 

Przygotowanie scenariuszy dla każdego z 5 filmów oraz filmu dokumentalnego 

Realizacja zdjęć w celu uzupełnienia materiału filmowego już w posiadaniu Fundacji oraz 



 

 

V. Dystrybucja i emisja 

c. Wynagrodzenie brutto należ
miejsc po przecinku. 

d. Zamawiający nie ma obowiązku uzasadnienia dokonanego wyboru. 

 

V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 

„Produkt Lokalny Małopolska” 
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
Plac Matejki 5/6 
31-157 Kraków  

Do czwartku 5 października 2016
rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w 
dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena, wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod 
adresem www.fpds.pl 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 

 

VII.  OCENA OFERT 
 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

• Cena brutto usługi (30%)

• Doświadczenie i kwalifikacje 

• Zaplecze techniczne oferenta (10%)

• Proponowany scenariusz filmów informacyjny

• Propozycje promocji i dystrybucji

2. W przypadku złożenia ofert przez wi
ważnych ofert na podstawie powyżej 
 

 

ży wyrazić w jednostkach pieniężnych tj. z dokładno

Zamawiający nie ma obowiązku uzasadnienia dokonanego wyboru.  

V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:  

„Produkt Lokalny Małopolska”  
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska  

2016 (godz 12.00) wraz z załączoną kserokopią w wypadku firm wypisu z
rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w 

ć miesięcy przed datą złożenia oferty. 

yniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.fpds.pl  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

0%) 

Doświadczenie i kwalifikacje oferenta (10%) 

Zaplecze techniczne oferenta (10%) 

Proponowany scenariusz filmów informacyjnych oraz filmu dokumentalnego (30%)

Propozycje promocji i dystrybucji (20%) 

enia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny 
nych ofert na podstawie powyżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

nych tj. z dokładnością do dwóch 

powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@fpds.pl, 

wraz z załączoną kserokopią w wypadku firm wypisu z 
rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w 

yniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod 

upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

ch oraz filmu dokumentalnego (30%) 

cy dokona oceny 
przedstawionych kryteriów oceny ofert. 



 

 

VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem: 

2. Jeżeli oferent, którego oferta została 
wybrać ofertę najkorzystniejsz

3. Oferty złożone po terminie b

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmieni

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj
treści złożonych ofert. 

 

VIII.  DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela w

Rafał Serafin pod adresem rafal.serafin@fpds.pl

/zapytania proszę kierować nie póź

W pozostałych sprawach: Stanisław Olszówka, pod adresem e

DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem: www.fpds. 

oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiaj
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

one po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania. 

e, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wy

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyja

VIII.  DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela w sprawie zakresu prac:  

rafal.serafin@fpds.pl  

 nie później na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert/.

W pozostałych sprawach: Stanisław Olszówka, pod adresem e-mail: biuro@fpds.pl

wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

od zawarcia umowy, Zamawiający może 

lub wycofać ofertę. 

od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

niej na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert/. 

biuro@fpds.pl  


