
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

na „Realizację filmu promującego akcję społeczną Mamy Niepodległą! edycji 2020, organizowanej 

przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” – ZO/MJP/60/2020 

 

 

do Wykonawców 

 

 

I. Zamawiający: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Al. Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek, 

NIP: 822-228-45-51, Regon 141773282, RIK 80/2008 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja filmu promującego akcję społeczną Mamy 

Niepodległą! edycji 2020, organizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, 

który będzie trwał około 60 sekund. W zakres usługi wchodzi realizacja filmu według 

wstępnego scenariusza i z wykorzystaniem materiałów przekazanych przez Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w Sulejówku. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

III. Wykonania zamówienia odbędzie się zgodnie z harmonogramem:  

- przygotowanie i przekazanie poprawionego storyboard po wstępnych uwagach Zamawiającego 

(na podstawienie storyboard przekazanego wraz z ofertą) – do dnia 21 października 2020 r., 

(dopuszczalne ew. modyfikacje związane z sytuacjami nieprzewidzianymi ze strony 

Zamawiającego), 

- termin przekazania finalnej wersji filmu animowanego do emisji - 02 listopada 2020 r., 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić wg wzoru załączonego do niniejszego zapytania oraz dołączyć plik 
zawierający storyboard. Cena zaoferowana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszelkie koszty 
związane z wykonaniem zamówienia oraz podatki, w szczególności podatek VAT. W cenie należy 
uwzględnić także koszty związane z korzystaniem z profesjonalnego sprzętu, zaangażowania osób, 
wykorzystania nagrań audio (muzyki lub innych dźwięków zdeterminowanych przez scenariusz) i inne 
niezbędne do realizacji usługi. 

W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, należy załączyć pełnomocnictwo. 

V. Miejsce oraz termin składania ofert: 

Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@muzeumpilsudski.pl, w terminie do 
dnia 14 października 2020 r. do godz. 16:00. 

VI. Dodatkowe informacje:  

1. Zamawiający wybierze ofertę, spełniającą wymagania Zamawiającego, według kryteriów: 

- cena 60%,  

- ocena storyborad 40%.  
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Punkty w kryterium „Ocena storyboard” zostaną przyznane przez członków komisji (od 0 do 
40). Przy ocenie storyboard Zamawiający weźmie pod uwagę jego spójność ze scenariuszem 
wstępnym przekazanym przez Muzeum oraz z charakterem akcji. 

2. Ewentualne  zapytania należy kierować na adres: przetargi@muzeumpilsudski.pl. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawcy w celu przedstawienia 
wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. 

4. Istotne postanowienia umowne: 

a) Wykonawca zapłaci karę umowną za nieterminowe przekazanie finalnej wersji filmu 

promocyjnego (poza sytuacją z winy Zlecającego)  – 400,00 zł za każdy dzień opóźnienia; 

b) Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury lub rachunku. 

__________________________________________________________________________________ 

VII. Załączniki: 

- opis przedmiotu zamówienia 

- wzór formularza oferty 

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym 

momencie bez podawania przyczyn. Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, 

nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia przez Zamawiającego zapytania 

ofertowego. 

IX. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy 

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Aleja 
Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: 
rodo@muzeumpilsudski.pl oraz pod adresem administratora danych. 

3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) – dalej zwanej” „ustawą Pzp”. 

4. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego 
na „Realizację filmu promującego akcję społeczną Mamy Niepodległą! edycji 2020, 
organizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” – ZO/MJP/60/2020. 

5. Dane osobowe Wykonawcy mogą być udostępniane podmiotom, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także 
podmiotom, których administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych 
(m.in. obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę serwerów, poczty elektronicznej, usługi 
pocztowe) oraz organom uprawnionym z mocy prawa. 

6. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.  
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7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia lub do czasu wygaśnięcia obowiązków 
przechowywania wynikających z przepisów prawa. 

8. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9. W przypadku gdy wykonanie obowiązków zapewnienia Wykonawcy dostępu do treści jego 
danych osobowych, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

10. Wystąpienie przez Wykonawcę z żądaniem ograniczenia przetwarzania jego danych 
osobowych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

11. Dane osobowe Wykonawcy nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych 
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 

 

 

Warszawa, dnia 09 października 2020 r.,     Eliza Gajowczyk 
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Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja filmu promującego akcję społeczną Mamy Niepodległą! 

edycji 2020, organizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, który będzie trwał 

około 60 sekund. W zakres usługi wchodzi realizacja filmu według wstępnego scenariusza 

z wykorzystaniem materiałów przekazanych przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 

Zasady realizacji przedmiotu zamówienia: 

1. W ramach usługi Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania promocyjnego filmu oraz 

scenariusza i storyboard przy ścisłej, bieżącej współpracy z pracownikami muzeum. 

2. Zamawiający przekaże wstępną koncepcję scenariusza, a także materiały graficzne do 

wykorzystania oraz niezbędne logotypy (te będą musiały zostać zaakceptowane także przez 

strony trzecie już po naniesieniu na wersję praktycznie końcową), 

3. film będzie zapisany w rozszerzeniu (rozszerzeniach) umożliwiającym emisję bez strat na 

jakości na portalu YouTube, stronie internetowej Muzeum, poprzez rzutnik a także na ekranie 

telewizora. Należy uwzględnić również ewentualną potrzebę osobnego skrócenia do 15 

sekund/ 20 sekund formatu do autobusów komunikacji miejskiej. 

4. Film zostanie przygotowany w technice animowanej/ rysunkowej/ kolażu/ graphic recording – 

takiej, która umożliwi wykorzystanie elementów już gotowych projektów pocztówek tak, aby 

film był spójny z charakterem kartek pocztowych.  

5. Czas trwania filmu: około 60 sekund. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag na etapie przygotowywania filmu 

przez Wykonawcę. 

 

II. Szczegółowy opis zamówienia 

Inspiracja:  Jako przykład posłużą filmy zrealizowane do poprzednich edycji, 

dostępne na profilu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku na YouTube pod 

nazwą Mamy Niepodległą! 2019 https://www.youtube.com/watch?v=orDGe0Z1H6I 

lub seria Mamy Niepodległą! 2020 https://www.youtube.com/watch?v=QT5IXLZiC-I 

Filmy są prezentowane jako przykłady ze względu na fakt, iż końcowa plansza po 

zaktualizowaniu  (zmianie ulegnie np. logotyp partnera) powinna być wyświetlona w 

ten sam sposób. Przedostatnia plansza z 2019 może (nie musi) wyglądać również tak 

samo po zaktualizowaniu np. daty.  Więcej o samej akcji poprzedniej edycji 

https://muzeumpilsudski.pl/mamy-niepodlegla/ W odróżnieniu od poprzedniej, 

edycja 2020 nie ma jednak tematu przewodniego, a ogólnie odnosi się do 

promowania radosnego fetowania Narodowego Święta Niepodległości. To oznacza, 

że dźwięk można ograniczyć do zgiełku na placu (ew. neutralna muzyka), na którym 

jest coś radośnie świętowane (wynika ze scenariusza), a zadanie lektorskie 

(sugerowane odczytanie przez kobietę i mężczyznę na zmianę) ograniczy się do 

tekstu (wstępny, do ewentualnej korekty):  

 

https://www.youtube.com/watch?v=orDGe0Z1H6I
https://www.youtube.com/watch?v=QT5IXLZiC-I
https://muzeumpilsudski.pl/mamy-niepodlegla/
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Mamy Niepodległą! jest akcją społeczną skierowaną do wszystkich, bez względu na 

wiek czy poglądy i zainteresowania. Pocztówką, która zmniejsza dystans między 

nadawcą a odbiorcą, promujemy radosne obchodzenie Narodowego Święta 

Niepodległości. Uwalniajmy pozytywne emocje od Bałtyku do Tatr, bo właśnie w 

2020 roku szczególnego znaczenia nabierają pozdrowienia i wyrazy pamięci. Wyślij 

kartkę papierową z punktu dystrybucji lub zostań w domu i nadaj pocztówkę 

elektroniczną. Spraw komuś uśmiech. Razem świętujmy, że Mamy Niepodległą!  

 

a. Wstępny scenariusz: 

Widok na plac miejski/rynek, na którym znajdują się osoby świętujące. 

Słonecznapogoda, jesień. Tło:  gdzieś powiewa flaga, na kamienicy wisi wizerunek 

Józefa Piłsudskiego (nie jest konieczne), gdzieś wkomponowany jest napis „Mamy 

Niepodległą! (najchętniej logo akcji), niektóre dzieci trzymają balony – radosna 

atmosfera. Na placu znajduje się także koń (z pocztówki nr 3 umieszczonej poniżej) 

obok, którego stoi kawalerzysta i np. rozmawia z kimś. W innym miejscu jadą dzieci 

na rowerze, a za nim biegną psy (albo pokazujemy same psy z pocztówki nr 2). W 

innym miejscu wzlatują gołębie ( z pocztówki nr 3). Wszystkie elementy zaczynają w 

pewnym momencie blaknąć a wyostrzone pozostają te z pocztówek. Rower wjeżdża/ 

psy wbiegają na pocztówkę nr  1, przeklejamy konia do pocztówki nr 3, a gołębie 

wlatują na nr 2. Następnie pokazujemy, że to są właśnie papierowe kartki pocztowe 

(do wzięcia z punktów dystrybucji w całej Polsce), ale można wysłać także 

elektronicznie siedząc w domu. Plansza z logotypami. 

 

b. Wizualizacje 3 kluczowych pocztówek, z których poszczególne elementy powinny 

znaleźć się w filmie:  

 

Pocztówka nr 1. 
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  Pocztówka nr 2. 

 

 Pocztówka nr 3.  

 

 

III. Dodatkowe informacje:  

1. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do wykonanego materiału. 
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Formularz Oferty – załącznik nr 2 do zapytania  

 

 

 

 

Do:  Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

Aleja Piłsudskiego 29 

05-070 Sulejówek 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: „Realizację animowanego filmiku promującego akcję 
społeczną Mamy Niepodległą! edycji 2020, organizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w 
Sulejówku” 

my niżej podpisani: 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz: 

__________________________________________________________________________________  

 (imię, nazwisko / nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców występujących 
wspólnie) 

NIP: ____________________________ 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu 
ofertowym. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto __________ zł (słownie 
złotych: ______________________), w tym VAT _________, tj. netto ___________ zł (słownie 
złotych: ____________________ ). 

3. Oświadczamy, że nasza oferta spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym. 

4. Oświadczamy, że: 

4.1 zapoznaliśmy się treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi 
w tych dokumentach postanowieniami i zasadami postępowania, 

4.2 zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje 
konieczne do właściwego przygotowania i skalkulowania niniejszej oferty, 

4.3 uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 7 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

5 Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 
ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

pieczęć adresowa Wykonawcy 

 

 

 

 

 

pieczęć adresowa Wykonawcy 
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6 Załączniki: 

a. ______________________________________ 

b. ________________________________________ 

7 Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do następującej 
osoby/ na poniższy adres: 

Pan/i: ______________________________________________________________  

e-mail: ____________________________  

__________________, dnia __.__.____ r. 

           _______________________________ 

          (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 


