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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
FLUKAR Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację filmu dokumentalnego w ramach 

projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych 
nanostrukturami z polimerów odpadowych” 

 
I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM I PROJEKCIE 

FLUKAR Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, NIP 6842623029, www.flucar.pl,  
Osoba do kontaktu: Lucyna Korzekwa, tel. +48515981311, e-mail lucyna.korzekwa@jasolsa.eu 
 
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji 
emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu działań na rzecz środowiska 
i klimatu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

II. TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie ofertowego rozeznania rynku, zgodnie z procedurą udzielania 
przez FLUKAR Sp. z o. o. zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 
projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych 
nanostrukturami z polimerów odpadowych”. 
Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień 
publicznych. 
 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Kod i nazwa CPV: 
92111250-9 - Produkcja filmów informacyjnych 
Zamówienie obejmuje przygotowanie filmu dokumentalnego obrazującego przebieg projektu LIFE 
EMU-NEW.  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 30.04.2019 r. 
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 
do niniejszego zaproszenia. 
Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 
Należy jednak zauważyć, że specyfikacja wskazuje parametry minimalne, a oferent ma możliwość 
zastosowania rozwiązań równorzędnych w zakresie jakości filmu i sposobu jego realizacji. 
 

IV. WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY 

Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego 
zaproszenia. W ofercie należy podać wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym, 
w szczególności: 
Dane wykonawcy 
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Cenę netto i brutto za realizację całości zamówienia; 
Zarys scenariusza (pomysł) wraz z informacją co do sposobu realizacji wersji angielskiej filmu; 
Dokładne informacje sposobu spełniania warunku dotyczącego doświadczenia; 
 
Cena oferty musi uwzględniać wszelkie wymagania związane z realizacją zamówienia oraz wszelkie 
koszty, jakie Oferent poniesie z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
zamówienia, w tym wszelkich praw autorskich itd. 
Usługa będzie rozliczana w złotych polskich. 
 
Okres związania ofertą wynosi min. 60 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

V. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej w terminie do dnia 27.03.2019 r. do godz. 12.00 (liczy się 
termin wpływu do zamawiającego) e-mailem na adres projekty@jasolsa.eu 
 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIIU 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie 
w świadczeniu usług objętych zamówieniem oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Złożenie oferty jest równoznaczne 
z potwierdzeniem powyższego, a także wyrażeniem gotowości do zrealizowania zamówienia 
na zasadach określonych w niniejszym zapytaniu i załącznikach do niego. 
W celu udokumentowania doświadczenia w ramach składanej oferty WYKONAWCA musi 
wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej realizację 
trzech filmów dokumentalnych przedstawiających nowoczesną technologię/działanie linii 
produkcyjnej wraz z (w co najmniej jednym filmie) ukazaniem spodziewanej efektywności, 
nowoczesności, innych efektów zgodnie z zapotrzebowaniem zleceniodawcy  (filmy o czasie 
trwania nie krótszym niż 3 min.). Filmy przedstawione jako spełnienie ww. warunku muszą być 
wytworem oferenta oraz powinny być zbliżone pod kątem specyfikacji oraz kosztochłonności 
do filmu zaproponowanego w ramach oferty. 

Jako potwierdzenie realizacji należy wraz z ofertą przedłożyć/wskazać link do gotowych filmów 
oraz referencje potwierdzone przez podmiot zlecający, iż zostały one wykonane należycie 
(zestawienie lub referencje muszą zawierać informację dotyczącą terminu realizacji filmu, 
podmiot, dla którego został zrealizowany oraz wartość brutto za realizację danego filmu).  
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VII. METODOLOGIA OCENY OFERT 

Spośród ofert spełniających wszystkie wymogi, określone w pkt. VI – Warunki udziału 
w postępowaniu, Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę 
punktów (maksymalna liczba punktów: 100 punktów) w następujących kryteriach: 

1. Cena ofertowa – maksymalna liczba punktów: 50 
Sposób obliczenia: 
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (50) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę 
brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 
   
                     Najniższa cena oferty brutto 
Wx =   ----------------------------------------------------- x 50 = liczba punktów 
            Cena oferty brutto w ofercie ocenianej 
gdzie: 
Wx – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę; 
Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach; 
Cx – cena brutto oferty ocenianej. 
Ocena zostanie dokonana z dokładnością co do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Portfolio – maksymalna liczba pkt. 30 
Przy ocenie portfolio Zamawiający będzie brał pod uwagę: 
trafność doboru filmów do przedmiotu zamówienia, czyli prezentacji technologii w połączeniu 
z jej efektem ekologicznym, 
koncepcja, scenariusz, struktura, 
styl narracji (czy jest logiczna, wciągająca), 
sposób montażu, estetyka wykonania filmu, 
przyjazność odbioru filmu dla przeciętnego odbiorcy, 
jakość obrazu, 
jakość dźwięku,  
zastosowane efekty specjalne, 
zastosowane animacje, 
dobór muzyki. 
 
Punktacja za każdą ocenianą cechę filmu będzie przyznana przez Komisję w następujący 
sposób: 
0 pkt. będzie przyznanych, jeżeli film w żadnym stopniu nie spełnia ocenianej cechy, 
1 pkt. będzie przyznany, jeżeli film w małym stopniu spełnia ocenianą cechę, 
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2 pkt. będą przyznane, jeżeli film w odpowiednim stopniu spełnia ocenianą cechę, 
3 pkt. będą przyznane, jeżeli film wysokim, to jest wybijającym się w odniesieniu do oczekiwań 
Zamawiającego stopniu, spełnia ocenianą cechę. 
Każdy członek Komisji dokona oceny 3 filmów, przedstawionych w ramach portfolio. 
Następnie obliczy średnią swojej oceny dla kryterium (ocena filmu A + ocena filmu B + ocena 
filmu C, podzielone przez 3).  Średnia punktów za portfolio każdego członka Komisji zostanie 
zsumowana, podzielona przez liczbę członków i będzie stanowić końcową ocenę oferty 
w danym kryterium. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi więcej niż 3 filmy, Komisja 
oceni wyłącznie pierwsze 3 filmy wymienione w formularzu ofertowym/ofercie. 
Oferta Wykonawcy, która w trzech lub więcej podkryteriach nie uzyska żadnego punktu 
zostanie odrzucona. 

3. Zarys scenariusza - maksymalna liczba pkt. 20 
Przy ocenie zarysu scenariusza Zamawiający będzie brał pod uwagę pomysł na film 
dokumentalny przedstawiający projekt – zobrazowanie technologii i spodziewanych efektów 
ekologicznych. 
Oceniane będą następujące cechy: 
sposób przedstawienia technologii - pomysł; 
sposób przedstawienia aspektu ekologicznego – oryginalność; 
dynamizm scenariusza – zróżnicowanie poszczególnych fragmentów; 
kolejne części scenariusza (czy są ze sobą spójne, logicznie połączone); 
indywidualizm scenariusza (dostosowanie charakteru filmu do firmy, projektu). 
 
Punktacja za każdą ocenianą cechę scenariusza będzie przyznana przez Komisję w następujący 
sposób: 
0 pkt. będzie przyznanych, jeżeli scenariusz w żadnym stopniu nie spełnia ocenianej cechy, 
1 pkt. będzie przyznany, jeżeli scenariusz w małym stopniu spełnia ocenianą cechę, 
2 pkt. będą przyznane, jeżeli scenariusz w średnim stopniu spełnia ocenianą cechę, 
3 pkt. będą przyznane, jeżeli scenariusz w wysokim stopniu spełnia ocenianą cechę, 
4 pkt. będą przyznane, jeżeli scenariusz w bardzo wysokim stopniu spełnia ocenianą cechę. 
 
Oferta Wykonawcy, która w kryterium Zarys scenariusza nie uzyska żadnego punktu zostanie 
odrzucona. 
 
Liczba punktów za poszczególne kryteria, przyznane przez poszczególnych członków Komisji 
dokonujących oceny, zostanie zsumowana, podzielona przez liczbę członków i będzie stanowić 
końcową ocenę oferty. 
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W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty 
będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów 
wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę 
punktów. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne, związane z przygotowaniem oferty do niniejszego 
zapytania. 
Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia niniejszego 
zamówienia. 
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 

 
VIII. ZASADY OCENY OFERT 

Zamawiający może poprawić omyłki w ofercie oraz wezwać Oferenta do uzupełnienia lub wyjaśnienia 
oferty (chyba, że mimo poprawienia błędów, wyjaśnień lub uzupełnień oferta nie byłaby ofertą 
najkorzystniejszą). 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

- oferent nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
- treść oferty nie odpowiada wymogom ogłoszenia,  
- oferent zaoferował rażąco niską cenę,  
- oferta stanowi naruszenie uczciwej konkurencji,  
- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

 
IX. POZOSTAŁE INFORMACJE 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: 
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
- cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, 
- postępowanie jest obarczone istotną wadą, 
- w wyniku zmiany obiektywnych warunków, realizacja zamówienia nie leży w interesie 

zamawiającego. 

Zamawiający poinformuje Oferentów, którzy złożyli oferty, o: 
- wyborze najkorzystniejszej oferty, 
- odrzuceniu ofert, 
- unieważnieniu postępowania 

do dnia 2.04.2019 r. 
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Zamawiający może negocjować cenę oraz warunki umowy z Oferentem, którego oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą. 
 
Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do podpisania 
z zamawiającym umowy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 
Zmiany w umowie będą przeprowadzane zgodnie z postanowieniami wskazanego powyżej wzoru. 
 
 
 


