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Zapytanie ofertowe 

nr 1/4/2021 z dnia 29.04.2021 

 

I. Informacje ogólne: 

Zamawiający : Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty” 
ul. Langiewicza 29 a, 35-085 Rzeszów, NIP 8133225481 

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu transgranicznego pt. „Karpackie 
Gwiezdne Niebo” PLBU.01.02.00-UA-0809/19-00. Głównym celem projektu jest promocja 
astroturystyki, szczególnie na obszarze polskiego Parku Gwiezdnego Nieba "Bieszczady" 
oraz ukraińskiego Parku Ciemnego Nieba "Zakarpacie" oraz rozwój polsko-ukraińskiej 
współpracy transgranicznej w dziedzinie astroturystyki i ochrony ciemnego nieba 

 

II. Opis przedmiotu  zamówienia: 

Przedmiot zamówienia jest wykonanie dwóch 2  filmów promujących Park Gwiezdnego 
Nieba Bieszczady: 1 film płaski (10 minut) oraz 1 film w formacie Fulldome (5 minut) 
stworzony z myślą o planetariach (ew. okularach VR) 

Zakres wymaganych usług szczegółowo określa Załącznik nr 1. 

 

III. Wymagania jakie musi spełnić wykonawca 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia i zdolności technicznej. Zamawiający uzna 
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej trzech usług polegających na 
produkcji filmu promującego dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo przyrodnicze lub produkty 
turystyczne.  

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający 
oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym. 

IV. Planowany termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do 20 września 
2021. 

V. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty   



 

 

 

 

1. Kryteria, jakimi będziemy się kierować przy wyborze najlepszej oferty do realizacji 
zamówienia, to: 
● Kwota oferty za cały okres pracy – 100%  

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

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego 
wyniku bez podawania przyczyn. Oferentom nie przysługuje odszkodowanie z tytułu 
odwołania lub unieważnienia postępowania. 

 

VI. Sposób, termin i miejsce składania ofert: 

1.Ofertę należy przedstawić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego 
zapytania (oferta wraz z podpisaną informacją RODO, w przypadku ofert od osób 
fizycznych). 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 07.05.2021 r. do godz. 12.00 

3. Ofertę prosimy składać mailem na adres poczty elektronicznej horyzonty@man.rzeszow.pl 
podając w tytule „Oferta na wykonanie filmów promocyjnych” 

Jednocześnie proszę o niezwłoczne dostarczenie do siedziby Zamawiającego lub przesłanie 
pocztą podpisanej oferty w formie papierowej na adres Zamawiającego: Stowarzyszenie na 
rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty” ul. Langiewicza29a, 35-085 
Rzeszów, podając na kopercie tytuł „Oferta na wykonanie filmów promocyjnych” 

 

 W razie pytań prosimy o kontakt: 

 

Anna Latusek 

 

tel. 731001447 lub  697602608 

horyzonty@man.rzeszow.pl 

 

 

  



 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego nr 1/4/2021 z dnia 29.04.2021 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie 2 filmów promocyjnych o Parku 
Gwiezdnego Nieba Bieszczady zgodnie z poniższą specyfikacją: 

 

a) film promocyjny, format klasyczny: 

• produkcja: 1 film, 

• opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym scenariusza, 

• czas trwania filmu: ok. 10 min., 

• tematyka: Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady, piękno nocnego nieba, zanieczyszczenie 
sztucznym światłem i jego wpływ na przyrodę i ludzi, astroturystyka. 

• tłumaczenie: dodatkowe wersje filmu z napisami w językach: ukraińskim, angielskim oraz 
polskim 

• format filmu: minimum rozdzielczość Full HD; 

 

b) film promocyjny w formacie fulldome (proporcje obrazu 1:1) lub VR (proporcje 
obrazu 2:1): 

• produkcja: 1 film, 

• opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym scenariusza, 

• czas trwania filmu: ok. 5 min., 

• tematyka: tematyka: Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady, piękno nocnego nieba, 
zanieczyszczenie sztucznym światłem i jego wpływ na przyrodę i ludzi, astroturystyka. 

• tłumaczenie: dodatkowe wersje filmu z napisami w językach: ukraińskim, angielskim oraz 
polskim 

• format filmu: minimum rozdzielczość 2K (min. 1600x1600 pix), dostosowana do emisji w 
planetariach (projekcja sferyczna 1:1) lub w okularach VR (projekcja 2:1). 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia informacji w filmie o finansowaniu ze 
środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. 
Informacja taka będzie zawierać wymagane logotypy graficzne przesłane przez 
Zamawiającego, które są dostępne na stronie https://www.pbu2020.eu/pl/pages/355. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania poszczególnych filmów Zamawiającemu, 
celem akceptacji. W terminie 5. dni roboczych od przedstawionego zmontowanego 
materiału Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia uwag, które Wykonawca 



 

 

 

 

zobowiązany jest nanieść w terminie 5. dni roboczych od dnia zgłoszenia ich przez 
Zamawiającego. Po wprowadzeniu uwag Wykonawca przekaże zmontowany materiał 
Zamawiającemu celem ostatecznej akceptacji. 

 
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu z dniem zapłaty wynagrodzenia (zgodnie z 

podpisaną umową) co najmniej niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji na 
korzystanie z dzieł na następujących polach eksploatacji: 

a) Utrwalenie dowolną techniką, w tym utrwalenie audiowizualne (w tym analogowe i 
cyfrowe) na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośnikach video, 
taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet). 

Zwielokrotnienie analogowe i cyfrowe jakąkolwiek techniką, w tym techniką magnetyczną na 
kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, w 
sieci multimedialnej (w tym Internet). 

c) Wyświetlanie, publiczne odtwarzanie. 

d) Rozpowszechnianie i publikowanie dzieła, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub 
webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Zamawiającego – za 
pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie 
kablowe oraz za pośrednictwem satelity. 

e) Opracowywanie dzieła.  

f) Prawo obrotu dziełem oraz jego opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także 
wynajęcie, wydzierżawienie dzieła lub oddanie go do używania na podstawie innego 
stosunku prawnego. 

g) Wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których dzieło utrwalono lub 
zwielokrotniono. 

h) Sporządzanie wersji obcojęzycznych. 

i) Wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w 
nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów. 

j) Wykorzystanie w utworach multimedialnych. 

k) Wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych 
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe. 

l) Publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

m) Wykorzystanie fragmentów dzieła do celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych. 

5. Zamawiający zobowiązuje się przy rozpowszechnianiu materiałów do podawania do 
publicznej wiadomości autorstwa Wykonawcy. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego nr 1/4/2021 z dnia 29.04.2021 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Imię i nazwisko lub nazwa oferenta: 

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

Adres:…………………………………………………. ………………………….……………………. 

Tel.:………………………………….…………;   E-mail: ……………………………………………. 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania 2 filmów promocyjnych                  
o Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady w projekcie „Karpackie Gwiezdne Niebo” 
PLBU.01.02.00-UA-0809/19-00 składam ofertę na realizację usługi zgodnie z wymogami 
opisu przedmiotu zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym nr 1/4/2021 z dnia 
29.04.2021 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: …………………………….zł brutto. 

Słownie ………….…………………………………………………………………….. zł brutto. 

2. Jednocześnie oświadczam, że: 

 posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia, 
 dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym 

i technicznym pozwalającym na wykonanie przedmiotu zamówienia, 
 w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia upływu składania ofert wykonałem/am co 

najmniej trzy usługi polegające na wykonaniu filmu promującego dziedzictwo 
kulturowe, dziedzictwo przyrodnicze  lub produkt turystyczne. 

 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia i nie zalegam z płatnością podatków oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne. 

 uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc od upływu terminu 
na składanie ofert. 

 

…………………………………    ………………………………... 

Podpis                                                                                   Data, miejscowość 



 

 

 

 

 

Informacja RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 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 ((Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Informuję, że:  

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności 
i Transferu Technologii „Horyzonty” ul. Langiewicza 29 a, 35-085 Rzeszów, 
horyzonty@man.rzeszow.pl  

2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 
można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: horyzonty@man.rzeszow.pl Państwa 
dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) realizacji, udokumentowania i rozliczenia warsztatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i 
c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

b) wykorzystania wizerunku – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

c) przetwarzania danych kontaktowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

 
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów 
powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na 
podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy pocztowi, 
kurierzy oraz obsługa informatyczna.  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu utrzymania celu projektu.  

5. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy 
podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje 
Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.  

6. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu 
przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. 

7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r 

 

 

…………………………………    ………………………………... 

Podpis                                                                                   Data, miejscowość 

 


