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Projekt Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Zamawiający 

Zespół Szkół nr 3 w Rybniku  

Ul. Orzepowicka 15 a  

44-217 Rybnik 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPYTANIA 
 

Przedmiot zapytania: Opracowanie, produkcja i emisja filmu promocyjnego dokumentującego 

najlepsze praktyki szkoleniowe wypracowane podczas realizacji projektu pn. „Sieć współpracy i 

rozwoju szkół w Rybniku " . 
 
 
Usługa jest realizowana w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " 
realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe 
wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Zamawiający:   

Zespół Szkół nr 3 w Rybniku 

Ul. Orzepowicka 15 a 

44-217 Rybnik  

mail\ sekretariat@zs3.rybnik.pl    http\ www.zs3.rybnik.pl 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 

 

Przedmiotem zapytania jest opracowanie, produkcja i emisja filmu promocyjnego dokumentującego 

najlepsze praktyki szkoleniowe wypracowane podczas realizacji projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju 

szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. 

Kompleksowe  wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Zapytanie obejmuje w szczególności: 

 

mailto:sekretariat@zs3.rybnik.pl
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1) opracowanie scenariusza filmu w porozumieniu z Zamawiającym oraz realizatorem oferty 

szkoleniowej w projekcie- RODN „WOM” w Rybniku 

2) realizację (nagranie, montaż, udźwiękowienie, oprawę lektorską) filmu, którego czas trwania 

zaplanowano na 60 minut 

3) nagranie 60 kopii powstałego dokumentu w formacie DVD  wraz z okładką (treści i logotypy 

związane z realizacją projektu) 

4) przekazanie filmu Zamawiającemu 

5) emisję filmu w paśmie otwartym i bezpłatnym telewizji naziemnej obejmującym zasięgiem 

miasto Rybnik- minimum jednokrotnie w najlepszym czasie antenowym i dwukrotnie w 

powtórkach . 

Scenariusz filmu powinien obejmować, m.in.: krótkie omówienie programu 3.5 POKL, przedstawienie 

projektu „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku”, zaprezentowanie najlepszych przykładów i 

doświadczeń z oferty wsparcia dla placówek edukacyjnych realizowanej w ramach projektu, 

zaprezentowanie podsumowań z udziałem wybranych uczestników. 

Realizacja filmu będzie wymagała wyjazdów do placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika. 

Opracowany materiał filmowy musi zawierać treści i logotypy związane z realizacją projektu zgodnie z 

zakresem promocji projektów finansowanych z POKL przekazane przez Zamawiającego. 

W ramach przedmiotu zamówienia i otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania na rzecz Zamawiającego wszelkich autorskich praw majątkowych do stworzonego filmu. 

 

Zapłata nastąpi po wystawieniu przez Wykonawcę faktury końcowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć 

podwykonawcom - brak w/w informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana 

przez Wykonawcę. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w szczególności w 

przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być 

przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 

 
2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
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Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.08.2015 roku. 

 

3. WARUNKI SKŁADANIA OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, na podstawie oświadczeń oferenta 

b) posiadania wiedzy i minimum trzyletniego doświadczenia, szczególnie w zakresie realizacji 

filmowych materiałów promujących realizację zadań w projektach realizowanych z funduszy 

unijnych, na podstawie oświadczenia oferenta 

c) dołączenia do oferty aktualnego odpisu z KRS/odpisu z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert 
 

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie  wyżej 

wymienionych dokumentów  na zasadzie spełnia – nie spełnia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionych przez oferenta oświadczeń przed 

podpisaniem umowy na realizację filmu. 

 

Zapytanie dotyczy firm, które podejmą się łącznie realizacji całej oferty. Zapytanie nie dotyczy ofert 

częściowych. 

 

3.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY  

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest 

dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę): 

a) oświadczenie o: posiadaniu uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

posiadaniu odpowiedniej wiedzy i minimum trzyletniego doświadczenia niezbędnego do 

wykonywania zamówienia, dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o znajdowaniu  się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

b) aktualny odpis z KRS/odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

 

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
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do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
 

4.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI. 

1. W niniejszym zapytaniu wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje mogą 

być przesyłane pisemnie lub faksem. 

2. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Gabriel Cyrulik 32 42 27 081 wew. 45 

 

5.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferty  zawierającą propozycję ceny (wg wzoru załączonego do niniejszego zapytania) wraz z 

oświadczeniami i wyciągiem z KRS-u należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zespół Szkół nr 3 w 

Rybniku, ul. Orzepowicka 15a, 44-217 Rybnik w sekretariacie Szkoły do dnia 07.08.2015r. do godz. 9.00. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana 

według następującego wzoru: 

Zespół Szkół nr 3 w Rybniku, 

ul. Orzepowicka 15a, 44-217 Rybnik 

Opracowanie, produkcja i emisja filmu promocyjnego dokumentującego najlepsze praktyki 

szkoleniowe wypracowane podczas realizacji projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół 

w Rybniku ". 

 

6.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 
2. Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i 

uwzględniać cały zakres przedmiotu zapytania. 

3. W ofercie należy wskazać cenę całkowitą oferty brutto.  

4. Podana w ofercie cena  jest wartością ostateczną zawierającą wszelkie koszty wykonawcy 

związane z realizacja przedmiotowego zamówienia i nie będzie podlega zwiększeniu w okresie 

obowiązywania umowy. 

5. W przypadku Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, 

podana w ofercie cena jest wartością ostateczną, zawierającą wszelkie koszty Wykonawcy oraz 

Zamawiającego związane z realizacją przedmiotowego zamówienia z uwzględnieniem danin 

publicznoprawnych (w tym między innymi składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, które 

zobowiązany jest opłacić Zamawiający). 

 

7.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następującego kryterium: cena oferty brutto – 100% 
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2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu 

zawarcia umowy. 

 

8.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAPYTANIA CENOWEGO 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany terminów płatności w 

przypadku konieczności dokonania zmiany wynikającej z realizacji projektu – tj. w sytuacji 

opóźnienia otrzymania przez Zamawiającego środków finansowych z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany. 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2- wzory logotypów  
 

Zatwierdzam 

Paweł Kaszyca 

 Dyrektor 

Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku 

Rybnik, dnia 22.07.2015r. 
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Załącznik nr 1 

pieczęć firmowa Wykonawcy 

FO RM U LA R Z O FER T OWY  

Przedmiot zapytania: 

Opracowanie, produkcja i emisja filmu promocyjnego dokumentującego najlepsze praktyki 

szkoleniowe wypracowane podczas realizacji projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół 

w Rybniku " "  

 

Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Szkół nr 3 w Rybniku, Ul. Orzepowicka 15 a, 44-217 

Rybnik 

 
1. Nazwa (nazwisko) i adres Wykonawcy 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

………………… 

Nr tel./faksu ........................................................... e-mail ..............................  

NIP ................................................................ REGON ...............................  

2. Cena ogólna oferty: 

 

cena brutto .................................................... zł) 

 Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w 

przypadku wyboru niniejszej oferty. 

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją zapytania i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 

2. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego  

3. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i 

złożenia niniejszej oferty. 
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4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 20 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

5. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do 

…………………………………. 

6. Zamówienie wykonam samodzielnie/część zamówienia polegającą 

na………………………………………………………… zamierzam powierzyć Wykonawcy. 

7. Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty: 
………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

…………………………………..      ………………………………………………….. 
  

 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy 
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Załącznik nr 2  

Wzory logotypów 

Logo projektu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Zespołu Szkół nr 3 

 

                             
 

 

Logo Programu Kapitał Ludzki 

                              

 

 

 

 

 

Logo Miasta Rybnik 
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Logo Unii Europejskiej 

             

 


