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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2017/EKO-LOK z dnia 26.09.2017 r. 

na realizację cyklu 6 prezentacji multimedialnych na temat różnych aspektów ochrony środowiska w 
budownictwie wielorodzinnym w ramach projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup 
zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1,00-743 Warszawa 

Tel. +48 22 851 04 02, fax. +48 22 851 04 00 

www.ine-isd.org.pl 

NIP 522 100 62 68 

REGON 011002200 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze postępowanie jest zgodne z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 

2020” 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja cyklu 6 prezentacji multimedialnych na temat różnych aspektów 
ochrony środowiska w budownictwie wielorodzinnym w ramach projektu „Eko-lokator – edukacja 
ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-
0081/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w 
ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w 
tym adaptacja do zmian klimatu” 

 

Prezentacje będą w pełni uwzględniał aktualne „Zasady promocji i oznakowania projektów” w Programie 
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko opisane na stronach pois.gov.pl. 

 

Projekt „Eko-lokator” skierowany jest do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami, 
w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Głównym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie 
komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez siebie budynków na tematy związane z ochroną 
środowiska. Główny nacisk zostanie położony na wpływu budownictwa mieszkalnego na zmiany klimatu 
oraz konieczności prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do 
tych zmian. Obszar tematyczny projektu obejmuje: efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii, 
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gospodarowanie odpadami i wodą w budynku wielorodzinnym, transport sąsiedzki oraz roślinność na, 
wokół i w budynku. 

 

Cykl 6 prezentacji multimedialnych obejmuje tematy: 

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym, 

Gospodarowanie odpadami w budynku wielorodzinnym, 

Gospodarowanie wodną w budynku wielorodzinnym, 

Transport sąsiedzki, 

Roślinność na, wokół i w budynku, 

Sposoby komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. 

 

IV. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY 
Przygotowanie jednej prezentacji obejmuje:  

konsultacje scenariusza, 

opracowanie grafiki,  

animację,  

nagranie lektora,  

udźwiękowienie,  

montaż i rendering.  

 

Wykonawca wykona dwie wersje każdej prezentacji: poglądową (bez podkładu dźwiękowego i bez lektora) 
oraz finalną (w rozdzielczości 1280x720 (HD) z podkładem dźwiękowym i głosem lektora). 

Wykonawca przygotuje projekt koncepcji graficznej całego cyklu prezentacji multimedialnej. 

Wykonawca przygotuje projekt i wykona intro wspólne dla wszystkich prezentacji. 

Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.  

Wykonawca przygotuje pierwszą prezentację multimedialną nt. Efektywności energetycznej i odnawialnych 
źródłach energii w budynku wielorodzinnym nie później niż do 20 października 2017 r. 

Średnia długość jednej prezentacji: 5 minut. 
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V. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
79822500-7 Usługi projektów graficznych  
72212500-4 Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego 
72212520-0 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego 
 

VI. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Usługa powinna zostać zrealizowana od dnia podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2019 r. 

 

VII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE, OFERTY CZĘŚCIOWE I OFERTY WARIANTOWE 
1. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych zamówień uzupełniających. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 
 
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki: 
1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 
2. Dysponują niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym gwarantującym rzetelne 

wykonanie zamówienia. 
3. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia 
4. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonali należycie co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim 
rodzajem przedmiotowi zamówienia. W trakcie oceny ofert, Zamawiający może żądać od Oferenta 
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wskazanych usług. 

5. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) Uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej. 
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji. 
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika. 
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 

 

IX. WYKLUCZENIA 
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Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych w pkt VII warunków udziału w postępowaniu skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za 
odrzuconą. 

 
X. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent złoży oświadczenie będące 
częścią Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), oświadczenie o braku powiązań 
kapitałowych lub osobowych, stanowiące Załącznik nr 2 oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz informacje na temat 
doświadczenia w realizacji podobnych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – tj. wykonali należycie 
co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, podając nazwę i zakres 
usługi oraz termin jej realizacji, nazwę podmiotu/ów, na rzecz których została zrealizowana usługa lub 
nazwę projektu/działania, w ramach którego została zrealizowana usługa. 

 

XI. WALUTA i FORMA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ 
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

Umowa cywilno-prawna rozliczana na podstawie wystawionej faktury VAT. Rozliczenia związane z realizacją 
niniejszego zamówienia będą prowadzone w polskich złotych (PLN). Płatność zostanie dokonana w terminie 
14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT po zrealizowaniu poszczególnych 
prezentacji multimedialnych. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu 
umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy.  

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym (maszynowym, komputerowym etc.) 

2. Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

być sporządzona na załączonym wzorze.  

3. Do ofert należy załączyć: 

 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego), 

 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego), 

 Informacje na temat doświadczenia w realizacji podobnych usług w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 

okresie – tj. wykonali należycie co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia, podając nazwę i zakres usługi oraz termin jej realizacji, nazwę podmiotu/ów, na rzecz 
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których została zrealizowana usługa lub nazwę projektu/działania, w ramach którego została 

zrealizowana usługa. 

4. Wszystkie składane dokumenty wymagające podpisu Wykonawcy powinny zostać złożone w formie 

skanu oryginału. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. 

6. Oferta wraz z oświadczeniami Wykonawcy musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszystkie podpisy winny być sporządzone w sposób umożliwiający 

identyfikację osoby podpisującej (czytelnie imię i nazwisko, bądź pieczątka imienna z podpisem 

nieczytelnym). W przypadku składania podpisu przez pełnomocnika dodatkowo należy złożyć dokument 

pełnomocnictwa. 

XIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI 
Konrad Wielądek– tel. 530 776 898, +48 22 851 04 02, e-mail: k.wieladek@ine-isd.org.pl 

XIV. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 
Oferta powinna zostać przesłana w terminie do dnia 4 października 2017 r., do godz.15:00 za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.wieladek@ine-isd.org.pl.  

Oferty niekompletne lub złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. 

XV. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 
Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny.  Całkowita cena brutto wykonania 
usługi waży 100% na ocenie oferty.  

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: 

C= [Cmin / CB] x 100  

C - ilość uzyskanych punktów 

Cmin  - najniższa oferowana cena brutto spośród nieodrzuconych ofert 

CB   - cena brutto badanej oferty 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający 
wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 
złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 
w zakresie oferowanej ceny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
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Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, 
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie 
umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn, pod warunkiem, że nie upłynął termin 
związania ofertą. 

Jeżeli Oferent, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę nie będzie zdolny do zrealizowana usługi 
w podanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy. 
W niniejszej sytuacji, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna 
w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą. 

Pozostałe kwestie nieuwzględnione w niniejszym zapytaniu ofertowym reguluje zasada konkurencyjności 

i obowiązujące na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 i Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w latach 2014-2020. 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi nie później niż 6 października 2017 r. do godziny 12:00 . 

 
XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena  będzie  zawierała  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zamówienia.  Należy  ją  podać  w  
polskich  złotych.   

2. Wszystkie  czynności  związane  z  obliczeniem  ceny  i  mające  wpływ  na  jej  wysokość,  Wykonawca  
powinien wykonać z należytą starannością.  

3. Zaoferowana cena winna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie 
koszty związane z realizacją zamówienia, świadczone przez okres i na warunkach określonych w 
ofercie Wykonawcy, w tym także koszty z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.  

4. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy. 
 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 
CELU ZAWARCIA UMOWY 

Wybrany Wykonawca zobowiązuję się  zawrzeć umowę z w terminie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego  w zaproszeniu do podpisania umowy. 

 

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 

 

XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku 
unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 
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XX. UWAGI KOŃCOWE 
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty. 

2. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Niniejsze postepowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określonej w „Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i  „Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 

lata 2014-2020”. 

4. Zapytanie jest publikowane w Bazie konkurencyjności, upubliczniane na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju do 

zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym 

etapie postepowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający 

nie ponosi kosztów postępowania. 

6. Wykonawca zostanie odrzucony w przypadku rażącej różnicy wartości oferty w stosunku do cen 

rynkowych.  

7. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione 

w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający 

zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na 

wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.  

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej spośród najkorzystniejszych ofert, jeżeli 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie podpisze z Zamawiającym 

umowy w terminie do 7 dni od daty wybrania jego oferty. 

 

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
Załącznik nr 1 – Formularz Oferty 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 


