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Do wszystkich Wykonawców 
biorących udział w zapytaniu 
ofertowym  

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAPYTANIU 
OFERTOWYM 

1. W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dziękuję za złożenie ofert w zapytaniu ofertowym  
nr DZP.262.32.2021 na przygotowanie scenariusza, nagranie materiału wideo i montaż 2 
materiałów filmowych motywacyjnych z komponentem promocyjno-informacyjnym na potrzeby 
projektu How to be a Role Model? 

2. W zapytaniu ofertowym obowiązywały następujące kryteria oceny ofert: 
1) Cena –. 40% ( max. 40 pkt); 
2) Portfolio – 40 % (max. 40 pkt.) 

Zamawiający w tym kryterium portfolio ocenił przedstawione przez Wykonawcę przynajmniej dwa 
przykładowe filmy Wykonawcy. W tym kryterium Zamawiający oceniał pomysłowe  
o odpowiadające tematyce/ charakterowi filmu ujęcia, montaż jakość i odpowiedni dobór animacji 
oraz muzykę w filmach, według poniższych zasad: 

40 punktów dla wysokiej jakości przedstawionego portfolio; kreatywne przedstawienie tematu, 
dynamiczny montaż i zdjęcia, odpowiedni dobór przejść oraz muzyki w filmach, wysoka jakość 
animacji, 

20 punktów dla średniej jakości przedstawionego portfolio; brak kreatywnego przedstawienia 
tematu, przeciętny montaż i zdjęci, przeciętny dobór przejść oraz muzyki  
w filmach, dobra jakość animacji, 

10 punktów dla niskiej jakości przedstawionego portfolio, brak kreatywnego przedstawienia 
tematu, brak dynamicznego montażu i zdjęć, słaby dobór przejść oraz muzyki w filmach, słaba 
jakość animacji, 

0 punktów dla bardzo niskiej jakość przedstawionego portfolio; brak kreatywnego przedstawienia 
tematu, brak dynamicznego montażu i zdjęć, bardzo słaby dobór przejść oraz muzyki w filmach, 
bardzo słaba jakość animacji lub za brak dostarczenia Zamawiającemu swojego portfolio. 

3) Wstępna koncepcja scenariusza– 20% (max. 20 pkt.): 

W tym kryterium Zamawiający oceniał umiejętność tworzenia koncepcji materiałów wideo oraz 
znajomości programu Erasmus + i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.  

a) Przykładowe 10 pytań do wywiadu- 10% (max. 10 pkt.). 

10 punktów za bardzo dobrą znajomość tematyki programu Erasmus + oraz działalności 
Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji, poprawna budowa pytań, odpowiedni dobór 
słownictwa, odpowiednia kolejność pytań, 



 
6 do 9 punktów za dobrą znajomość programu Erasmus + oraz działalność Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji, poprawna budowa pytań, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiednia 
kolejność pytań, 

0 do 5 punktów za niewielką znajomość programu Erasmus + oraz działalności Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji, poprawna budowa pytań, odpowiedni dobór słownictwa, 
odpowiednia kolejność pytań. 

b) Koncepcja kreatywna materiału wideo- 10% (max. 10 pkt.). 

10 punktów za kreatywne przedstawienie tematu, wysoka umiejętność tworzenia koncepcji 
materiałów, 

6 do 9 punktów za mało kreatywne przedstawienie tematu, średnia umiejętność tworzenia 
koncepcji materiałów wideo, 

0 do 5 punktów za brak kreatywnego przedstawienia tematu, niewielka umiejętność tworzenia 
koncepcji materiałów wideo 

Wykonawcy byli zobligowani do przedstawienia wstępnej koncepcji scenariusza do jednego 
z dwóch materiałów wideo. Wykonawca, który nie dołączy do oferty wstępnej koncepcji 
scenariusza otrzymał 0 pkt. w tym kryterium oceny.  

3. Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca: 

RAFFmedia Rafał Skawiński, ul. Juliana Tuwima 14, 12-100 Szczytno. 

4. Zbiorcze zestawienie ofert: 

 

Nr 
oferty: 

Nazwa i adres wykonawcy Spełnienie 
warunku udziału 

w zapytaniu 

Ocena ofert  

1. RAFFmedia Rafał Skawiński, 
ul. Juliana Tuwima 14,  
12-100 Szczytno 

Spełnia 24,6 pkt. w kryterium cena, 
40 pkt. w kryterium portfolio, 
20 pkt. w kryterium wstępna koncepcja 
scenariusz, 
Łącznie: 84,6 pkt. 

2. Agencja filmowo-reklamowa 
Aimart Lech Wilczaszek,  
ul. Glinki 79 / lok. 131,  
85-861 Bydgoszcz 

Spełnia 40 pkt. w kryterium cena, 
40 pkt. w kryterium portfolio, 
0 pkt. w kryterium wstępna koncepcja 
scenariusz, 
Łącznie: 80 pkt. 
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