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Kraków, dnia 4.08.2021 roku 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Przedmiot zamówienia: przygotowanie 5 krótkich filmów - videorozmów z ekspertami, upowszechniających 

wiedzę nt. Przemysłu 4.0. w ramach projektu w ramach projektu „Cross-border Ecosystem for Industry 4.0” 

(ECOS4IN) w ramach programu INTERREG CENTRAL EUROPE. 

1. Nazwa i adres Zamawiającego  

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

ul. Kordylewskiego 11,  

31-542 Kraków 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 

2019r. poz. 2019 ze zm.) na podst. art. 2 ust.1 tej ustawy. Postępowanie jest prowadzone na podstawie procedury 

PR-4.6 proces zamówień publicznych przyjętej w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą 

w Krakowie w trybie zapytania ofertowego z publikacją na BIP.  

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, 

efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby 

przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy 

wyborze Wykonawcy dostaw lub usług.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmów- videorozmów z ekspertami, w tym: przygotowanie scenariuszy, 

zapewnienie prowadzącego rozmowy, opracowanie graficzne, przygotowanie intro oraz outro dla każdego z 

filmów, zapewnienie niezbędnego do realizacji usług sprzętu rejestrującego dźwięk i obraz, oświetlenie studio 

oraz transport sprzętu, nagranie materiałów video, montaż filmów itd. 

Videorozmowy nagrywane w studiu. Zlecenie będzie polegało na realizacji 5 videorozmów, każda o długości 3-

4 minut, w przygotowanym do realizacji zlecenia studiu zlokalizowanym w Krakowie. Wykonawca powinien 

posiadać swoje studio lub wynajmować odpowiednie miejsce na potrzeby realizacji zamówienia. Koncepcja 

przewiduje rozmowę dwóch osób (prowadzący i gość – ekspert z wybranej dziedziny bądź przedsiębiorca) na 

tematy związane z zagadnieniami Przemysłu 4.0 np.:  

a) Od czego rozpocząć wdrażanie przemysłu 4.0 w firmie ? 

b) Czy Przemysł 4.0 jest dla mojej branży? 

c) Etapy wdrażania Przemysłu 4.0 w firmie 

d) Przykłady wdrożenia Przemysłu 4.0 w firmie  
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e) Korzyści z wdrożenia przemysłu 4.0 w firmie  

f) Kompetencje pracowników w obszarze Przemysłu 4.0 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) jest zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Cross-border Ecosystem for Industry 

4.0” (akronim: ECOS4IN) w ramach programu INTERREG CENTRAL EUROPE. 

 

4. Termin lub okres wykonania zamówienia:   

Zgodnie z OPZ.  

Szczegółowy harmonogram został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2). 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.  

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:  

a) posiadają zdolność finansową i ekonomiczną do wykonania przedmiotu zamówienia 

b) wykażą się doświadczeniem w zakresie realizacji co najmniej 2 celowych usług przygotowania filmów - 

videorozmów z ekspertami obejmujących  przygotowanie scenariuszy, zapewnienie prowadzącego 

rozmowy, opracowanie graficzne, przygotowanie intro oraz outro dla każdego z filmów, zapewnienie 

niezbędnego do realizacji usług sprzętu rejestrującego dźwięk i obraz, oświetlenie studio oraz transport 

sprzętu, nagranie materiałów video, montaż filmów itd. w okresie ostatnich 5 lat, wraz z załączeniem 

referencji lub innych dokumentów potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług oraz dostępu do 

zrealizowanych produkcji (np. w formie linków)  - załącznik 3 

c) Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym..  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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: 

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

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

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Ocena  ofert co do spełnienia warunków zapytania ofertowego dokonywana będzie w formule spełnia/nie spełnia 

w oparciu o oświadczenie przedłożone w ofercie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu. 

Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.  
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Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca złoży wraz  

z formularzem oferty wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 3). 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail). Adres e – mail Zamawiającego do korespondencji:  

aleksandra.sadowska@marr.pl – w zakresie przedmiotu zamówienia 

arkadiusz.zych@marr.pl  - w zakresie procedury postępowania 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Aleksandra Sadowska oraz Arkadiusz Zych,  

 

7. Kryteria oceny ofert 

Cena – 100 % ( max. 100pkt) 

Kryterium Cena obejmuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia.   

Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium oceny ofert brana będzie pod uwagę zryczałtowana cena brutto 

określona w Formularzu Oferty.  

C= [(Cmin  /C bad) x 100] 

gdzie:   

Cmin- najniższa cena brutto spośród badanych ofert, 

C bad - cena brutto oferty badanej. 

 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który przedłożył ofertę z najniższą ceną. 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

8. Sposób przygotowania oferty: 

1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). 

2. Oferta musi być kompletna, tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu ofertowym i być zgodna z 

jego treścią 

3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. Zamawiający za formę pisemną uzna skan oferty. 

mailto:aleksandra.sadowska@marr.pl
mailto:arkadiusz.zych@marr.pl
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4. W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawcy powinno być dołączone do oferty zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. W przypadku niezałączenia do oferty wymaganych dokumentów lub złożenia dokumentów nieprawidłowych 

oferta nie będzie rozpatrywana. 

8. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

9. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

oraz warunkami określonymi przez Zamawiającego. 

9. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną w formie skanu należy przesłać na adres mailowy 

Zamawiającego arkadiusz.zych@marr.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2021 r. do 

godz. 12:00 wpisując w tytule wiadomości „Przygotowanie 5 krótkich filmów - videorozmów z ekspertami, 

upowszechniających wiedzę nt. Przemysłu 4.0. w ramach projektu w ramach projektu „Cross-border 

Ecosystem for Industry 4.0” (ECOS4IN) w ramach programu INTERREG CENTRAL EUROPE”. 

Oferty, które wpłyną na serwer pocztowy Zamawiającego po godzinie 12:00 w dniu 12.08.2021 r. nie będą 

rozpatrywane. 

Otwarcie ofert: Po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert, Zamawiający odczyta i oceni przesłane 

oferty w oparciu o kryteria oceny ofert. 

Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie upubliczniona w taki sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie 

ofertowe. 

10. Informacje dodatkowe: 

1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia postępowania również w przypadku złożenia tylko jednej 

oferty.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez 

podawania przyczyn.  

4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego oraz w rozumieniu prawa zamówień publicznych. Potencjalni Wykonawcy nie będą 

uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec 

Zamawiającego w związku niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów 

i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do współdecydowania i kontroli sposobu realizacji zamówienia na każdym 

jego etapie. Usługa zostanie uznana za wykonaną po podpisaniu protokołu odbioru. 

mailto:arkadiusz.zych@marr.pl
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6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego ich badania i oceny. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy złożono oferty niezgodne 

z wymaganiami Zamawiającego lub przekraczające kwotę przewidzianą przez Zamawiającego na realizację 

przedmiotu zamówienia.  

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

11. Zastosowanie RODO do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

• Administratorem danych osobowych zawartych w zapytaniu ofertowym w ramach projektu ECOS4IN 

„Cross-border Ecosystem for Industry 4.0” jest  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą 

w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.).  

• Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez 

Administratora wskazanego w pkt. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@marr.pl   

lub pisemnie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” i lit. „f” RODO w celu 

związanym z postępowaniem, którego przedmiotem jest przygotowanie 5 krótkich filmów - videorozmów 

z ekspertami, upowszechniających wiedzę nt. Przemysłu 4.0. w ramach projektu w ramach projektu 

„Cross-border Ecosystem for Industry 4.0” (ECOS4IN) w ramach programu INTERREG CENTRAL 

EUROPE. 

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 

r. oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych oraz instytucje na mocy wiążących 

umów (np. w celu rozliczenia środków unijnych, w celu rozliczenia środków publicznych).; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż 

okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. przez okres 10 pełnych lat od dnia zakończenia postępowania 

o udzielenie ww. zamówienia; 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp 

(podanie danych dobrowolne, ale konieczne do udziału w postępowaniu);   

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ; 

mailto:iod@marr.pl
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  ; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  ;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   

 
 

12. Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty  

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia wykonawcy 

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz oferty 

 

Wykonawca/ pieczątka:  

 

 

 

 

 

         ..................... dn. 

................................. 

NIP ............................................. 

REGON......................................... 

 

Formularz oferty 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest przygotowanie 5 krótkich filmów - videorozmów 

z ekspertami przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, składam(y) ofertę na przygotowanie 5 krótkich filmów 

- videorozmów z ekspertami, upowszechniających wiedzę nt. Przemysłu 4.0. w ramach projektu w ramach 

projektu „Cross-border Ecosystem for Industry 4.0” (ECOS4IN) w ramach programu INTERREG 

CENTRAL EUROPE  w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za całkowitą kwotę.  :  

 

brutto: …………….. netto:……………….. PLN słownie: ………………………………………………………., w 

tym prawa autorskie (brutto: ………………….netto:………………………..) 

 

UWAGA! Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy należność pieniężna wynikająca z niniejszej umowy na żądanie 

Wykonawcy ma zostać przesłana na niezweryfikowany rachunek bankowy, tj. rachunek nie widniejący w wykazie o 

którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

2174) Zamawiający niezwłocznie zgłosi ten fakt do właściwego Urzędu Skarbowego. 

 

1. Przedmiotem oferty jest zamówienie określone w zapytaniu ofertowym oraz formularzu ofertowym.  

2. Oświadczam(y), że oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w ww. zapytaniu ofertowym.  

3. Cena brutto oferty jest wynagrodzeniem za wykonanie całości zakupu określonego w opisie przedmiotu 

zamówienia . 

4. Oświadczam(y), że nie jesteśmy powiązaniu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

5. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu:  

a) posiadania zdolność finansową i ekonomiczną do wykonania przedmiotu zamówienia 

b) posiadania doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia, 

c) posiadania zdolności technicznej i zawodowej do wykonania zamówienia 

6. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 

7. Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania  

i złożenia niniejszej oferty. 
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8. Zobowiązuję(jemy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym. 

9. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert. 

10. Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej 

z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania określonych obowiązków z należytą starannością. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz właściwej organizacji pracy, 

zachowania ładu i porządku przy wykonywaniu prac. 

13. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne warunki formalno-prawne, techniczne i organizacyjne do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

14. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez swoich 

podwykonawców. 

15. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2 

 

 

 

PODPIS(Y) 

Osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w zapytaniu ofertowym w ramach projektu ECOS4IN „Cross-

border Ecosystem for Industry 4.0” jest  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.).  

2.  Wyznaczono inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. z 

inspektorem można się kontaktować  w następujący sposób:  

a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków  

b)  przez e-mail: iod@marr.pl  

3. Dane osobowe uzyskane przez MARR S.A. przetwarzamy w celu realizacji  projektu ECOS4IN „Cross-border 

Ecosystem for Industry 4.04, :  

a) zawarcia i wykonania umowy, w trakcie jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu  

b) wykonania ciążących na MARR S.A. obowiązków prawnych 

c)  ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń; 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani  danych osobowych jest: 

 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
 
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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a) art. 6 ust 1 pkt b) RODO w zakresie celu oznaczonego w punkcie 3 lit. a) – przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, przed zawarciem umowy;  

b) art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zakresie celu oznaczonego w punkcie 3 lit. b) – gdy przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MARR S.A., jeżeli obowiązek ten jest określony w prawie 

polskim lub w prawie Unii Europejskiej; 

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie celu oznaczonego w punkcie 3 lit. c) – prawnie uzasadniony interes 

realizowany przez MARR S.A. polegający na tym, aby przetwarzać Pana dane w razie powstania takiej potrzeby 

w przypadku ustalenia i dochodzenia przez MARR S.A. przysługujących jej roszczeń lub w celu obrony przed 

roszczeniami zgłaszanymi do MARR S.A. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom oraz współpracownikom MARR S.A., organom 

państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem 

oraz podmiotom, którzy w imieniu MARR S.A. uczestniczą w wykonywaniu innych czynności. W pozostałym 

zakresie MARR S.A. nie przekazuje danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.  

6. MARR S.A. w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego, 

czyli poza obszar EOG.  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z okresu przedawnienia roszczeń.  

8. Na zasadach określonych w poniższych przepisach RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 

b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO), 

c) żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), 

e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  

w punkcie 3. W przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one 

przetwarzane nie dłużej niż do usunięcia danych osobowych wykonanego niezwłocznie po otrzymaniu przez 

MARR S.A. Pani/Pana oświadczenia o cofnięciu zgody, o ile nie będzie innej podstawy do przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych. 

10. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy prawa.  

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne w ramach projektu ECOS4IN „Cross-border 

Ecosystem for Industry 4.0” 

12. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez MARR S.A., w 

tym profilowaniu.  
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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego:  

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przygotowanie 5 krótkich filmów - videorozmów z ekspertami, upowszechniających wiedzę nt. Przemysłu 4.0. 

I. Przedmiotem usługi: 

Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmów- videorozmów z ekspertami, w tym: przygotowanie scenariuszy, 

zapewnienie prowadzącego rozmowy, opracowanie graficzne, przygotowanie intro oraz outro dla każdego z filmów, 

zapewnienie niezbędnego do realizacji usług sprzętu rejestrującego dźwięk i obraz, oświetlenie studio oraz transport 

sprzętu, nagranie materiałów video, montaż filmów itd. 

Videorozmowy nagrywane w studiu. Zlecenie będzie polegało na realizacji 5 videorozmów, każda  

o długości 3-4 minut, w przygotowanym do realizacji zlecenia studiu zlokalizowanym w Krakowie. Wykonawca 

powinien posiadać swoje studio lub wynajmować odpowiednie miejsce na potrzeby realizacji zamówienia. Koncepcja 

przewiduje rozmowę dwóch osób (prowadzący i gość – ekspert z wybranej dziedziny bądź przedsiębiorca) na tematy 

związane z zagadnieniami Przemysłu 4.0 np.:  

a) Od czego rozpocząć wdrażanie przemysłu 4.0 w firmie ? 

b) Czy Przemysł 4.0 jest dla mojej branży? 

c) Etapy wdrażania Przemysłu 4.0 w firmie 

d) Przykłady wdrożenia Przemysłu 4.0 w firmie  

e) Korzyści z wdrożenia przemysłu 4.0 w firmie  

f) Kompetencje pracowników w obszarze Przemysłu 4.0 

II. Założenia do realizacji usługi: 

• Zamawiający po ustaleniu treści wywiadów z ekspertami przekazuje Wykonawcy uzgodnione tematy, a 

wykonawca proponuje 5 scenariuszy videorozmów, do których Zamawiający będzie mógł zgłaszać uwagi. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego scenariusza filmu i do przystąpienia 

do realizacji dopiero po uzyskaniu ww. akceptacji. 

• Zapewnienie ekspertów leży po stronie Zamawiającego.  

• Nagrania będą emitowane w celach promocyjnych w sieci m.in. na stronie projektu ECOS4in, MARR SA 

oraz na innych polach eksploatacji przez inne podmioty współpracujące z MARR. 

 

III. Wymagania wobec Wykonawcy: 

1. Zapewnienie studia nagraniowego w odpowiednim reżimie sanitarnym (np. płyny do dezynfekcji, maseczki, 

ograniczona liczba osób, itd.)  lub innego miejsca spełniającego wymagania studia nagraniowego (ze 

wszystkimi elementami wyposażenia, w tym odpowiednie wyciszenie oraz techniki, jak również pozwolenia 

niezbędne do przeprowadzenia nagrania) z nowoczesną scenerią, kojarzącą się z zagadnieniami 

innowacyjności, nowych technologii, wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia rozmowy (minimalne 
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wyposażenie: odpowiednie tło, scenografia, fotele dla rozmówców, stolik, woda, szklanki) oraz niezbędnym, 

wysokiej jakości sprzętem do realizacji video, w tym odpowiednie oświetlenie. Każdorazowo Zamawiający 

zaakceptuje miejsce zaproponowane przez Wykonawcę do realizacji nagrania. 

2. Zrealizowanie filmów według wymagań:  

a) Obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 px (Full HD) 

b) Proporcje obrazu: 16:9 

c) Długość filmu: 3-4 min  

d) Realizacja zgodnie z nowoczesnymi technikami operatorskimi. Sposób nakręcenia filmu oraz realizacji 

zdjęć powinien być wykonany przez profesjonalistów z doświadczeniem  

e) Produkt finalny zostanie dostarczony w formatach: MP4 

 

3. Zaproponowanie ciekawych ujęć, zbliżania, oddalania tak, aby rozmowa nabrała dynamiki. 

4. Przygotowanie każdej videorozmowy do emisji w sieci m.in. na stronie projektu ECOS4in, MARR SA oraz 

na innych polach eksploatacji (montaż, postprodukcja), z dodatkowymi elementami, takimi jak intro i outro 

(ten sam szablon we wszystkich rozmowach z możliwością zmiany treści i logotypów)  

z podkładem muzycznym i zastosowaniem logotypów wskazanych przez Zamawiającego, belkami  

z podpisami rozmówców. 

5. Przygotowanie szczegółowych scenariuszy wszystkich nagrań na podstawie wytycznych Zamawiającego.  

6. Uzgodnienia z rozmówcami dot. nagrania, w tym ustalenia dotyczące ubioru, umawianie rozmówców. Dane 

do rozmówców zostaną przekazane przez Zamawiającego.  

7. Zapewnienie pozostałych elementów niezbędnych do realizacji nagrania (np. make up). Usługa wizażu dotyczy 

osób prowadzących rozmowy i ekspertów. 

8. Oznakowanie filmów odpowiednimi logotypami, wskazanymi przez Zamawiającego. 

9. Zapewnienie prowadzącego rozmowy przez Wykonawcę. 

10. Rozmowa prowadzącego z ekspertem powinna być urozmaicona poprzez pokazanie miejsca realizacji 

inwestycji technologicznej (np. maszyny, roboty, laboratorium, linia produkcyjna, inne) związanej z tematem 

rozmowy. Filmy powinny być nowoczesne i dynamiczne, wzbogacone ścieżką dźwiękową, grafiką, tekstem 

lektorskim, intro oraz outro (ten sam szablon we wszystkich filmach z możliwością zmiany treści  

i logotypów), logotypami wskazanymi przez Zmawiającego, belkami z podpisami rozmówców.  

11. Nagrania i napisy w języku polskim.  Napisy będą zsynchronizowane z nagraniem. 

12. Wykonawca przekaże nagrania ze wszystkimi elementami: planszami z logotypami, ścieżką dźwiękową  

w formie mailowej na adres wskazany przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do wykorzystywania wszystkich materiałów 

zawartych we wszystkich filmach oraz wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji umowy.  

14. Wykonawca uzyska zgody osób występujących w materiałach (w tym m. in.: osób, których wypowiedzi zostały 

nagrane i są wykorzystane w filmach,) na publikację ich wizerunku (ewentualnie danych osobowych).  

15. Zapewnienie do produkcji każdego z filmów profesjonalnego sprzętu. W cenie usługi Wykonawca zapewni 

dla każdego filmu: nagranie, montaż, profesjonalne oświetlenie, udźwiękowienie, opracowanie graficzne, 
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transport sprzętu koniecznego do prawidłowej realizacji filmu, digitalizację. Wykonawca, w razie potrzeby, 

zapewni inne, niewymienione powyżej sprzęty, jeśli okażą się konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

16. Wszystkie elementy produkcji mają być wykonane w uzgodnieniu z Zamawiającym i za jego akceptacją. 

 

IV. Termin realizacji (istotne postanowienia umowy):  

Umowa będzie realizowana w okresie od dnia zawarcia w terminach wskazanych poniżej.  

Etap I: opracowanie scenariuszy 5 filmów zamówienia 

I. Do  5 dni  roboczych od podpisania umowy, Zamawiający przekaże uzgodnione tematy rozmów z 

ekspertami, swoje uwagi, wskazówki i zalecenia dotyczące realizacji elementów zlecenia.  

II. Wykonawca do 5 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego wytycznych z pkt I  przekaże 

Zamawiającemu koncepcję scenariuszy filmów. 

III. Zamawiający ma każdorazowo do 2 dni roboczych na wniesienie swoich uwag a Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnienia tych uwag i naniesienia ich w przeciągu 2 dni roboczych. 

 

Etap II: realizacja zamówienia 

I. Wykonawca w ciągu 15 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego ww. elementów 

zamówienia wykona wszelkie niezbędne do realizacji zamówienia zdjęcia, dokona ich montażu zgodnie z 

zaakceptowanym scenariuszem i koncepcją oraz Zapytaniem Ofertowym i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji, 

chyba że zachowanie tego terminu nie będzie możliwe ze względu na stan epidemii SARS-CoV-2. Wówczas możliwe 

będzie przesuniecie terminu na wniosek Wykonawcy. 

II. Zamawiający w ciągu 2  dni roboczych przekaże Wykonawcy swoje uwagi a Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnienia tych uwag i naniesienia ich w przeciągu 2 dni. W przypadku konieczności powtórzenia zdjęć lub 

wykonania dodatkowych, Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać w ciągu 10 dni roboczych i przedłożyć 

Zamawiającemu zmontowany gotowy materiał. 

Etap III: odbiór przygotowanych materiałów przez  Zamawiającego  

 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu.    
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Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 

Wykaz doświadczenia Wykonawcy 

 

 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 

Podmiot na rzecz którego była 

świadczona usługa  

Opis wykonanej usługi  

 

Data wykonania usługi 

   

   

   

   

   

   

 

 

Oświadczam, że zrealizowałem 2 usługi przygotowania filmów - videorozmów z ekspertami obejmujących  

przygotowanie scenariuszy, zapewnienie prowadzącego rozmowy, opracowanie graficzne, przygotowanie intro oraz 

outro dla każdego z filmów, zapewnienie niezbędnego do realizacji usług sprzętu rejestrującego dźwięk i obraz, 

oświetlenie studio oraz transport sprzętu, nagranie materiałów video, montaż filmów itd. w okresie ostatnich 5 lat,  

 

Na potwierdzenie powyższego załączam referencje/ inne dokumentów potwierdzającymi należyte wykonanie 

tych usług oraz dostęp do zrealizowanych produkcji (np. w formie linków)  

  

 

 

 

 

…………………………     ………………………………………… 

data       podpis wykonawcy lub upełnomocnionego   

                                                                                    przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawc 


