
 

 
 
Dotacja nr K1d/0896 programu Aktywni Obywatele –Fundusz Krajowy z Funduszy EOG 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/03/2021/debata KlimaSENIORE z dnia 15.03.2021 

na realizację jednej debaty on-line w dniu 20 kwietnia 2021 na temat aktywizacji seniorów 

na rzecz klimatu w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektu 

#KLIMASENIORE-aktywizacja seniorów na rzecz klimatu finansowanego ze środków 

programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach dotacji nr K1d/0896                                

Fundacja zamierza zrealizować debatę on-line w opisanej poniżej formule.  

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja debaty on-line w ramach działalności projektowej 

Instytutu. 

Przewiduje się emisję debaty na żywo on-line w następującym terminie: 

 20 kwietnia 2021 roku 

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do: 

1. Transmisji debaty on-line w czasie rzeczywistym na serwisie facebook oraz portalu FB 

ChrońmyKlimat.pl i/lub FB Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju i/lub LinkedIn Fundacja 

Instytut na rzecz Ekorozwoju, oraz na dwóch kanałach partnera projektu. 

2. Obsługi debat on-line poprzez: 

a) zapewnienie przestrzeni (w Warszawie) oraz drobnego cateringu (kawa, herbata, woda, 

ciastka) w przypadku debaty z fizycznym udziałem uczestników  lub; 

b) wirtualnego studia wraz z programem łączności telekonferecyjnej, a także niezbędnego 

sprzętu do realizacji debat on-line, w przypadku wirtualnego udziału uczestników. 

3. Montaż i rendering filmu z każdej debaty on-line 

Warunki udziału w postepowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki: 

1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

2. Istnieją na rynku od ponad 5 lat, co udowodnią przestawieniem portfolio 

zrealizowanych projektów. 

3. Zapewniają o posiadaniu aplikacji z możliwością moderacji czatu. 
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4. Dysponują minimum 2 kamerami z mikserem HD. 

5. Posiadają możliwość nałożenia dedykowanych belek informacyjnych. 

6. Posiadają możliwość prezentacji obrazu picture in picture. 

7. Posiadają mikser dźwięku. 

Wymagania dotyczące realizacji transmisji online (dźwięku i obrazu): 

 1. rejestracja i transmisja wydarzeń w rozdzielczości full HD -1080p50, z 
wykorzystaniem nie mniej niż trzech kamer wraz z obsługą operatorską (wymagana 
obecność nie mniej niż dwóch operatorów), 

 2. ujęcia w ruchu 
 3. rejestracja i transmisja multipleksowanego audio 
 4. posiadanie przez Wykonawcę dwóch niezależnych zestawów transmisyjnych, 

działających w standardach HDSDI, składających się z: 
 a. mixera HDSDI, 
 b. encodera HDSDI, 
 c. skalera obrazu, 
 d. kamer działających w systemie HDSDI. 

 5. Możliwości transmisji live wirtualnego studia – blue-box, lub green-box, lub 
prompter,  

 6. Możliwość wpuszczenia do systemu do 3 niezależnych źródeł wideo z komputerów, 
odtwarzaczy DVD itp.,  

 7. Dodawanie w warstwie wizyjnej animowanych wykresów, belek, podpisów, plansz 
startowych, grafik przy pomocy systemu dynamicznego renderowania,  

 8. Możliwość rozdzielenia sygnału HD SDI na standardy HDMI, HD-SDI, SD-SDI oraz VGA 
- na potrzeby retransmisji w stacjach TV oraz projektorach multimedialnych i 
ekranach zewnętrznych typu ściana wizyjna (minimalnie trzy wyjścia każdego 
rodzaju),  

 9. Możliwość zdalnego zadawania pytań poprzez wykorzystanie czatu moderacją (z 
filtrem wulgaryzmów).  
 10. Wszystkie funkcje widgetu (player, markery, czat, itd.) po stronie kodu HTML 
powinny się zawsze ograniczać do jednego kodu – sposób implementacji powinien się  
ograniczać do umieszczenia jednego elementu w kodzie strony (np. elementu 
iframe).  
 11. Player powinien spełniać wymagania stron RWD (responisive design).  
 12. Przekazywanie Zamawiającemu kopii zrealizowanych materiałów audio – wideo. 
Kopie zrealizowanych materiałów audio-wideo powinny być zapisane: AV container: 
MP4 lub MOV; Video stream: 1920x1080 square px, progressive 25 fps, H.264p; 
Audio streams: 2 channel 16 bit/48 kHz, AAC 160 kbps. Zamawiający preferuje 
otrzymywanie materiałów audio-video poprzez sieć internetową - umożliwienie 
Zamawiającemu pobieranie plików przez http (serwer www Wykonawcy, lub inne 
serwer wskazany przez Wykonawcę). Zamawiający dopuszcza także przekazywanie 
plików na nośnikach DVD, lub BD-R. Kopie materiałów audio-wideo powinny być 
przekazywane w przypadku konferencji całodniowych i konferencji międzynarodowej 
w terminie 96 godzin po ukończeniu transmisji, a w pozostałych przypadkach w czasie 
48 godzin od ukończenia transmisji.  
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 13. Przekazanie Zamawiającemu zapisu tekstowego debaty, z uwzględnieniem 
rozróżnienia wypowiedzi na poszczególnych uczestników, w postaci pliku tekstowego 
typu .txt lub .doc, .docx. 

 
Wykluczenia: 

Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu 

skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy 

wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

Termin realizacji zamówienia: 

Usługa powinna zostać zrealizowana od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021r. 

Miejsce, termin i sposób składania ofert: 

Oferty prosimy wysyłać drogą mailową na skrzynkę pocztową: k.wieladek@ine-isd.org.pl 

Termin nadsyłania ofert upływa 22.03 do godz. 15:00. Prosimy o podanie osobnej wyceny 

transmisji(w wynajętej przestrzeni oraz w studio), obsługi oraz montażu i renderingu.  

Sposób oceny ofert: 

Podstawą wyłonienia zwycięskiej oferty będzie cena za realizację jednej debaty on-line (60%) 

oraz ocena jakości oferowanego doświadczenia (portfolio projektów – 40%). Na ocenę 

jakości składają się następujące aspekty: lokalizacja proponowanego studia nagrań (np. 

jakość dojazdu komunikacją miejską, oddalenie studia od śródmieścia 10%), estetyka studia 

(na podstawie dostarczonych materiałów zdjęciowych 10%), charakter zrealizowanych zleceń 

(najwyżej cenione są zlecenia zbliżone stylem realizacji do planowanych debat 20%). Ocenę  

jakości prowadzą niezależnie dwie osoby z zespołu Fundacji InE – oceną końcową stanowi 

średnia ocen dwóch ekspertów.  

Wyłonienie wykonawców 

Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną zawiadomieni po zakończeniu postępowania o jego 

wynikach, nie później niż do 26.03.2021 roku do godz. 15:00. Wybrany w drodze niniejszego 

zapytania ofertowego Wykonawca podpisze umowę z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju 

obejmującą usługę realizacji dwóch debat online. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu 

jedynie z wybranymi oferentami. 

Osoba do kontaktu:  

Konrad Wielądek, adres e-mail k.wieladek@ine-isd.org.pl, tel. +48 530 776 898 


