
  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/168/KZ/2020 

1. Zamawiający:  

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 
przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych na: organizacja kampanii informacyjnej w formule on-line Ogólnopolskiego 
Dnia Informacyjnego FRSE (zwanego dalej ODI FRSE) tj. kompleksowej organizacji wydarzenia 
on-line w podziale na części: 

Zadanie częściowe nr 1:  

przygotowanie platformy streamingowej, nagranie, montaż i postprodukcja 16 sesji warsztatowych, 
przetłumaczenie, oraz naniesienie na film, całego materiału prezentowanego podczas wydarzenia, 
przygotowanie kompleksowej oprawy wizualnej wydarzenia, Film z wydarzenia promujący perspektywę 
2021-2027, przygotowanie oraz realizacja ODI 

Zadanie częściowe nr 2: 

udostępnienie studia telewizyjnego, zapewnienie prowadzącego wydarzenie, nagrania montaż  
i postprodukcja materiałów w studiu telewizyjnym, nagranie, montaż i postprodukcja materiału audio-
video z wystąpieniem gości honorowych, przygotowanie oprawy wizualnej wydarzenia 

2. Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. Termin wykonania zamówienia:  
Próba generalna ODI: dzień przed wydarzeniem 10:00 – 14:30; 

Gotowość do realizacji ODI: w dniu wydarzenia 8:00; 

Realizacja ODI:  

I. 11.03.2021 r. 10:00 – 14:30  
II. 18.03.2021 r. 10:00 – 14:30 
III. 25.03.2021 r. 10:00 – 14:30 
IV. 01.04.2021 r. 10:00 – 14:30  
V. 08.04.2021 r. 10:00 – 14:30  
VI. 15.04.2021 r. 10:00 – 14:30 
Nagrania materiałów filmowych: od dnia podpisania umowy  – do 21 dni przed datą wydarzenia; 

Odbiór gotowych materiałów filmowych: 15 dni przed datą wydarzenia; 

Wybór tłumaczy migowych (do realizacji materiałów filmowych): 5dni od podpisania umowy. 

 
4. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym: 

Dla Zadania częściowego nr 1 i nr 2: 

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji minimum 2 usług polegających na organizacji 
wydarzeń online przy użyciu platform streamingowych oraz zaawansowanej oprawy multimedialnej dla 



  

minimum 4000 uczestników w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie), liczonych od terminu składania ofert. 

Na potwierdzenie ww. warunków należy wypełnić wykaz usług stanowiący załącznik nr 6 do zapytania 
ofertowego. 

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
a. Cena – 80% (max. 80 pkt.), 
b. Doświadczenie – 20% (max. 20 pkt.) 

Wykonawca otrzyma: 5 pkt. za każde wymienione dodatkowo w załączniku nr 6 wydarzenie dla 
minimum 4000 uczestników (inne niż wskazane w pkt. 4 zapytania ofertowego). 
Wykonawca maksymalnie może uzyskać 20 pkt. w przedmiotowym kryterium oceny.  

6. Wykaz Instytucji, o których mowa w załączniku nr 1, stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

7. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

8. Projekt protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w załączniku nr 1, stanowi załącznik nr 5 do 
zapytania ofertowego. 

9. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 7 do zapytania ofertowego 

10. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego należy składać  
w formie elektronicznej (w postaci zeskanowanej wersji) na adres e-mail: dzp@frse.org.pl  

11. Termin składania ofert upływa dnia 22.01.2021 r. o godzinie 15.00 

12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

13. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:  

Kacper Nowak, email: knowak@frse.org.pl, kom. 664 902 374 

Maja Nowak, email: mnowak@frse.org.pl, kom. 509 222 070 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie  bez 
podania przyczyny. 

15. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz  uzupełnienia żądanych 
dokumentów. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek   pisarskich, 
rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. 

17. Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone. 

18. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi 
oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 38).  

 
    

      Warszawa, 30.12.2020 r.   Katarzyna Załuska 

miejscowość, data   podpis pracownika realizującego zamówienie 

 


