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Wrocław, dnia  14 02  2020 roku 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Zamawiający – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z siedzibą przy al. I. J. Paderewskiego 35 

zaprasza do złożenia oferty na realizację filmu promocyjnego Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu w ramach projektu NAWA.  
 

1. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY: 

 
1.1 Zadaniem   producenta jest zrealizowanie filmu   promuj ącego   uczelni ę i jej potencja ł 
dydaktyczny oraz  naukowo – badawczy.  Do produkcji  nale ży wykorzysta ć nowoczesne rozwi ązania 
technologiczne  zarówno z zakresu sztuki filmowej takie jak slow motion, uj ęcia z drona, jazdy 
kamerowe, krany. Wszystkie dzia łania filmowe mają być ukierunkowane na uzyskanie jak najwi ększej 
dynamiki obrazu po łączonej z d źwiękiem / muzyką autorską stworzoną dla potrzeb filmu/.  Dzi ęki 
czemu przewiduje si ę spełnienie wszelkich wymaga ń ukierunkowanych na zainteresowanie tre ścią 
filmu potencjalnego widza.   

1.2. W ramach realizacji nale ży wykonać 4 filmy w tym: 3 (trzy) filmy o czasie trwania do 60 sek. oraz 
1 (jeden) film o czasie trwania do 150 sek. 

Filmy do 60 sek. to promocja trzech Wydzia łów AWF we Wroc ławiu / Wychowanie Fizyczne, 
Fizjoterapia, Sport /, film do 150 sek. dotyczy promocji Uczelni AWF na bazie 3 wydzia łów z  
zaakcentowaniem szczególnym potencja łu badawczego AWF. 

1.3. Po zakończeniu zdjęć należy wykonać prace finalizuj ące projekt w zakresie ścieżki dźwiękowej i 
obrazowej. Do filmu nale ży  skomponować  autorską  muzykę  uwzględniającą zawarte w nim sceny 
filmowe oraz zastosowa ć podpisy na obrazach uzgodnione z  osobami odpiwidzialnymi z AWF we 
Wrocławiu. Montaż scen filmowych w pierwszej wersji utworzy ogólny obraz filmu / monta ż offline/ z 
przeznaczeniem do wst ępnej akceptacji przez zamawiaj ącego. 
 W dalszej części prac nale ży wprowadzić korektę kolorów i  wykona ć udźwiękowienie filmu. 
Wszystkie te prace nale ży zrealizowa ć w studio montażowym z wykorzystaniem najnowszych 
technologii technik komputerowych. 
 

1.4. W realizacji filmu nale ży uwzględnić  następujące miejsca:  

a) kampus uczelni z uwzgl ędnieniem miejsc do rekreacji i ćwiczeń (tereny zielone, boiska) 
b) sale ćwiczeniowe  AWF wyposa żone w sprzęt umożliwiający prowadzenie bada ń naukowych i zaj ęć 
dydaktycznych  ze studentami 

c) sale laboratoryjne  

d) Ośrodek Dydaktyczno - Sportowy w Olejnicy   AWF we  Wroc ławiu (miejsce, w którym realizowane 
są zajęcia dydaktyczne i obozy sportowe dla studentów) oraz O środek  zimowy w  Ziele ńcu w trakcie 
pobytu studentów AWF 

e) miasto Wroc ław i region Dolnego Śląska w aspekcie  potencja łu ekonomicznego  turystycznego.  



5. Film będzie zatem pokazywa ł nie tylko potencja ł uczelni, ale i samego miejsca  - miasta Wroc ław tj. 
nowoczesnej dynamicznie rozwijaj ącej się aglomeracji niczym nie ust ępującej dużym miastom 
europejskim.  

Wnioskodawca chc ąc promować uczelnię jako miejsce pracy dla zagranicznych wyk ładowców nie 
może zapominać, że o wyborze decyduj ą także warunki pobytu – lokalizacja o środka naukowego, 
możliwości spędzania wolnego czasu, atrakcje turystyczne, warunki dla samorozwoju.   

Proponowane dzia łania cechują się zatem kreatywnością oraz wysokim dopasowaniem do potrzeb 
grupy docelowej  oraz celów wnioskodawcy. 

Zaplanowany bud żet na realizacje filmu wynosi ok.50 000 z łotych / cena brutto z wszelkimi podatkami/  

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 40 dni roboczych  od daty zawarcia umowy . 

4. WARUNKI PŁATNOŚCI: 30 dni od daty  doręczenia prawidłowo wystawionej  i zaakceptowanej 

przez Zamawiającego  faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
1) Oferta pod rygorem nieważności winna być złożona w formie pisemnej, napisana w języku polskim  

w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy na zewnątrz. 

2)  Uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę musi bezpośrednio wynikać z 

dokumentów do łączonych do oferty. 

3) Jeżeli uprawnienia osoby podpisuj ącej ofertę do reprezentacji Wykonawcy nie wynikaj ą  

z załączonych do oferty dokumentów nale ży dodatkowo do łączyć dokument lub dokumenty na potwierdzenie 

tych uprawnień. 
4) Wszystkie dokumenty do łączone do oferty muszą być podpisane przez osobę lub osoby, je żeli do 

reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób zgodnie z treścią dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy lub z tre ścią załączonego do oferty pe łnomocnictwa. 

5) Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii po świadczonej za zgodność  

z oryginałem przez notariusza. 

6) Kopertę lub inne opakowanie należy zaadresować i opisać jak niżej: 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc ławiu 

al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 
51-612 Wrocław 

Biuro Promocji Uczelni 
Oferta dotycząca Zapytania ofertowego pn.:  

Realizacja filmu promocyjnego 
dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc ławiu 

Oznaczenie sprawy: BP – 01 - 2020 
Nie otwierać przed dniem 24 02 2020r  przed godz. 12.00  

 

6. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

Dr Andrzej Nowak, tel. 604 400 646,  email : andrzej.nowak@awf.wroc.pl  

7.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
Ofertę należy złożyć do dnia 24 02 2020r. do  godziny 12:00  w siedzibie Zamawiającego pod niżej 

wskazany adres: 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc ławiu 
Biuro Promocji Uczelni 
51-617 Wroc ław, ul. Banacha 11 

mailto:andrzej.nowak@awf.wroc.pl


Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

8. KRYTERIUM OCENY OFERT: 
1). Kryterium I: Ocena eksplikacji reżyserskiej, waga 80 %  
2). Kryterium II:  Cena wykonania. Waga 20 % 
Ocena zostanie dokonana przez  3 – osobow ą komisję zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu. 
 

 9. KLAUZULA INFORMACYJNA 
     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporz ądzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporz ądzenie o ochronie danych) 

dalej zw. RODO informuje się, że:  

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc ławiu al. 

Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wroc ław;| 

 b) prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje inspektor ochrony danych z który mo żna 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.wroc.pl ; 
 c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

zapytaniem ofertowym na dostawę pn.:” realizacja filmu promocyjnego dla Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu” / Oznaczenie sprawy: BP – 01 – 2020/ 

 d) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w Formularzu ofert Oświadczenia, że wypełniła obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub po średnio pozyska ł w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu. 

10. Zamawiający ma prawo rezygnacji bez podania przyczyn przed podpisaniem umowy. 
 

11.DOKUMENTY KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 
2. Eksplikacja reżyserska – Załącznik nr 2 
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