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ZAPYTANIE OFERTOWE na Film promocyjno-informacyjny nt. zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnością, w tym oferty dla osób z niepełnosprawnością z Ukrainy – wykonanie i 

promocja. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych pn.:  

- „Stawiamy na pracę” (umowa ZZO/000243/03/D z dnia 13.04.2021roku) 

 

Nr postępowania: FFM/01/2023/Z-O/A-IX, data: 24 lutego 2023 r. 
 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

             Fundacja Fuga Mundi ul. Hutnicza 20 B, 20 – 218 Lublin 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pakiet usług w zakresie przygotowania, 

produkcji oraz promocji i dystrybucji filmu promocyjno-informacyjnego nt. zatrudnienia 

osób z niepełnosprawnością, w tym oferty dla osób z niepełnosprawnością z Ukrainy, tj. 

opracowanie scenariusza, wykonanie zdjęć, montaż, podkład dźwiękowy, usługi lektora 

w języku polskim, usługi lektora języka ukraińskiego, usługi tłumacza Polskiego języka 

migowego (PJM) uzyskanie odpowiednich zgód i zezwoleń (w tym zgody na wykorzystanie 

wizerunku osób występujących) oraz przekazanie praw autorskich i pokrewnych do filmu 

na rzecz zamawiającego. 

 

Podstawowe warunki/założenia scenariusza i realizacji filmu: 

- film poświęcony tematyce zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, przez Agencje Zatrudnienia 

Fundacji Fuga Mundi, 

- film z przekazem skierowanym do osób z niepełnosprawnością z Ukrainy, zainteresowanych 

podjęciem zatrudnienia w Polsce, 

- zaprezentowanie siedziby głównej oraz 3 oddziałów Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi 

[oddziały zlokalizowane w: Rzeszów, Kielce, Radom], 

- udział/wypowiedzi personelu Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi, 

- udział/wypowiedzi pracodawców zainteresowanych lub/i zatrudniających pracowników z 

niepełnosprawnością z Ukrainy, 

- udział/wypowiedź przedstawicieli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

- film trwający od 8 do 10 minut, 

- wykonanie reklamówki 30 sekundowej z filmu. 

- scenariusz i realizacja filmu będzie uzgodniona i zatwierdzona przez Zleceniodawcę. 

Zakres zamówienia: 

- napisanie scenariusza, 

- przygotowanie harmonogramu realizacji, 

- wybór i zatrudnienie obsady, 

- przygotowanie tekstów na podstawie materiałów przekazanych przez Zamiawiającego, 

- wybór i zatrudnienie lektora w języku polskim oraz realizacja nagrań z tym związanych, 

- wybór miejsc realizacji zdjęć i zapewnienie ich dostępności na potrzeby realizacji zamówienia oraz 

zapewnienie niezbędnej scenografii , 

- przetłumaczenie całości filmu na język ukraiński, 

- wybór i zatrudnienie lektora w języku ukraińskim oraz realizacja nagrań z tym wiązanych, 

- wybór i zatrudnienie tłumacza Polskiego języka migowego (PJM) oraz realizacja nagrań z tym 

związanych, 

- przygotowanie i zamieszczenie w filmie napisów w języku polskim i ukraińskim 
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- realizacja zdjęć, 

- montaż i post produkcja, wykonanie czołówki oraz napisów końcowych, 

- zapewnienie podkładu dźwiękowego do filmu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do  

- zrealizowania przedmiotu zamówienia przy użyciu sprzętu audiowizualnego, umożliwiającego 

osiągnięcie najlepszych efektów artystycznych, świetlnych i technicznych, film musi być 

zrealizowany co najmniej  w jakości 4K. 

- dojazdów na miejsce realizacji zdjęć we własnym zakresie, 

- uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia, w 

tym zgody na rozpowszechnianie w filmie wizerunku osób w nim występujących, 

- zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa BHP o PPOŻ podczas nagrań i 

ponoszenia odpowiedzialności w tym zakresie. 

 

Film zostanie przygotowany w następujących wersjach: 

- z lektorem w języku polskim, tłumaczem języka migowego 

- z lektorem w języku polskim, tłumaczem języka migowego i napisami w języku polskim, 

- z lektorem w języku ukraińskim, 

- z lektorem w języku ukraińskim i napisami w języku ukraińskim. 

- z audio deskrypcją w języku polskim  

- z audio deskrypcją w języku ukraińskim, 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia promocji filmu w następującym zakresie: 

Promocja bezpośrednia filmu - mailing do następujących pomiotów: 

- wszystkie powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w województwach: lubelskim, 

podkarpackim, świętokrzyskim i mazowieckim, 

- wszystkie powiatowe centra pomocy rodzinie [miejskie i powiatowe] w województwach: 

lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i mazowieckim, 

Promocja bezpośrednia zrealizowana za pośrednictwem maila wskazanego przez Zleceniodawcę. 

Treść maila uzgodniona i zatwierdzona przez Zleceniodawcę.  

Film będzie do obejrzenia i do pobrania na stronie Agecji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi. 

 

Promocja filmu w Internecie - umieszczenie/podlinkowane filmu na:   

- 10 tematycznych/branżowych grupach dyskusyjnych na Facebooku, 

- 20 branżowych stronach, związanych z osobami z niepełnosprawnością [portale informacyjne, 

podmioty ekonomii społecznej, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, itp.], 

- internetowych, społecznościowych mediach Fundacji Fuag Mundi [strona główna, strona 

Agencji Zatrudnienia, twitter, facebook, youtube, linkedin], 

Ekspozycja filmu będzie zrealizowana na stronach o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i 

lokalnym. 

 

Zleceniobiorca uzgodni i uzyska zatwierdzenie od Zleceniodawcy: 

- treści komunikatu/informacji na stronach, 

- miejsca/strony ekspozycji filmu. 

 

 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ 

 CPV 92111200 – 4 – Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych taśm 

wideo. 

 

4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY 

 

Wykonawca zobowiązany jest to wykonania zamówienia w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 

5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
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Zamówienie musi zostać wykonane do  dnia 30 marca 2023 roku. 
 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Złożenie oferty w sposób i w terminie wskazanym przez zamawiającego. 

 

7. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

 

Rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą wykonywane w złotych polskich. 

 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim używając formularza złożenia oferty będącego 

załącznikiem nr 1. 

 

9. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI 

WYKONAWCAMI 

 

Marek Piasecki – Prezes Zarządu Fundacji Fuga Mundi. 

 

10. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Ofertę należy przesłać na adres e-mailowy : fundacjafm@gmail.com, pocztą tradycyjną lub złożyć 

osobiście w siedzibie Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi ul. Krochmalna 13/1, 20 – 401 Lublin 

w nieprzekraczalnym terminie 6 marca 2023 roku do godziny 12.00. 
 

11. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 

 

   Kryterium branym pod uwagę podczas oceny ofert i wyboru wykonawcy będzie: Cena – 100 %. 

 

 

12. SPOSÓB OBLICZANIA OFERTY 

 

12.1. Waga punktowa będzie przyznawana na  podstawie cenny za dostarczenie wszystkich produktów 

objętych zamówieniem. Dostawa zostanie zlecona jednemu wykonawcy. Na dostawę sprzętu 

zakupywanego w  ramach jednego projektu zostanie zawarta odrębna umowa. 

 

Cena – 100 % (Cena brutto oferty najtańszej / cenna brutto oferty badanej) *100 = liczba punktów. 

  

12.2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium. 

 

Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku i będą stanowić końcową ocenę oferty. 

 

13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

13.1. Podpisanie umowy .  

13.2. Złożenie oświadczenia o nieposiadaniu zaległości wobec: Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. 

 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10 marca 2023 roku. 

 

15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

mailto:fundacjafm@gmail.com
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15.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

 

 

16. FINANSOWANIE 

 

16.1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach projektów pn.: 

- „Stawiamy na pracę” (umowa ZZO/000243/03/D z dnia 13.04.2021roku) 

17. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADAMIANIA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

 

Informacja o wynikach postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego: 

 

www.praca.ffm.pl. 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

a) Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są  

z zamawiającym  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo                           

lub kapitałowo. 

b) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, 

a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami  

w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania 

Fundacji Fuga Mundi do zawarcia umowy. Fundacja Fuga Mundi może odstąpić                           od 

podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 

c) Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny z podmiotem który złoży najkorzystniejszą 

ofertę w przypadku przekroczenia zaplanowanej wysokości środków finansowych 

zaplanowanych na zakup przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

Do zapytania ofertowego dołączono: 

 

Załącznik nr 1 – Formularz złożenia oferty, 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

Formularz złożenia oferty 
 

Dotyczy zapytania ofertowego FFM/01/2023/Z-O/A-IX, z dnia 24 lutego 2023 r (CPV 92111200 – 4 – 

Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych taśm wideo.)  w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.:  

- „Stawiamy na pracę” (umowa ZZO/000243/03/D z dnia 13.04.2021roku). 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego składam następująca ofertę: 

Lp. Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Cena netto Cena brutto  

1 Film promocyjno-

informacyjny nt. zatrudnienia 

osób z niepełnosprawnością, 

w tym oferty dla osób z 

niepełnosprawnością z 

Ukrainy - wykonanie i 

promocja 

  

 

 

 

 
 

…………..……………………………………….. 

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty 

Oświadczam że nie jestem  powiązany osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą  lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności 

poprzez: 

1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

………….……………………………………………………. 

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 

 


