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Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Wieżyca, dnia 26.02.2021r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021 

 
Dotyczące wyboru na wykonawcę filmu dokumentalnego  "Historie z tej ziemi”, na 
który złożą się opowieści mieszkańców Kaszub krążące wokół wzajemnych relacji 
Niemców, Polaków i Kaszubów w I połowie XX w. Bazą wyjściową do realizacji filmu 
będą osoby – członkowie i członkinie Klubów Nestora w Paczewie, Sierakowicach, 
Gowidlinie, Węsiorach i Stężycy oraz osoby z ich otoczenia.  
 
Zamówienie będzie realizowane  w  ramach projektu „NESTOR – standard wsparcia 
osób starszych w Powiecie Kartuskim” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Powiat Kartuski w 
partnerstwie z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym, Fundacją Solidarności 
Międzypokoleniowej  i Samopomocy Sąsiedzkiej, Gminą Sierakowice, Gminą Stężyca, 
Gminą Sulęczyno. 
 
Zamawiający: 

Kaszubski Uniwersytet Ludowy 
Wieżyca 1 
83-315 Szymbark 
NIP: 589-18-26-387 

 
1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: 

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w 

Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik 

nr 9 do Zasad wdrażania RPO WP na lata 2014-2020. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1.  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór wykonawcy filmu 

dokumentalnego  "Historie z tej ziemi”, na który złożą się opowieści mieszkańców 

Kaszub krążące wokół wzajemnych relacji Niemców, Polaków i Kaszubów w                       

I połowie XX w. Bazą wyjściową do realizacji filmu będą osoby – członkowie                        

i członkinie Klubów Nestora w Paczewie, Sierakowicach, Gowidlinie, Węsiorach               

i Stężycy oraz osoby z ich otoczenia.  

 
2.2. Film „Historie z tej ziemi” ma się wpisywać w szeroko pojętą dbałość o kulturę 

pamięci o wielokulturowych korzeniach, z których wyrasta społeczność ziemi 
kaszubskiej.  
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2.3. Film „Historie z tej ziemi” zostanie opublikowany i promowany w ogólnie 
dostępnych serwisach internetowych oraz udostępniony do wykorzystania w 
szkołach, muzeach, domach kultury, bibliotekach, świetlicach. 

 

2.4. Film „Historie z tej ziemi” ma być zrealizowany w jakości właściwej dla produkcji 
telewizyjnych, w rozdzielczości  FullHD i ma się składać z 5 części (dla każdego 
Klubu Nestora oddzielnie część) o długości minimum 9 minut każda. 

3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca odpowiedzialny będzie w 

szczególności za: nagranie materiału filmowego, w tym nagranie wywiadów ze 

wskazanymi przez Zleceniodawcę osobami, edycję i montaż materiału filmowego, 

konsultacje merytoryczne ze Zleceniodawcą, publikację w serwisie You Tube.  

 
4.   Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zgłoszenia poprawek do wersji    
ostatecznej filmu, które zostaną wprowadzone w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia. 
 
4. Kod CPC zamówienia  
 
92111250-9 Produkcja filmów informacyjnych. 

 
5. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć osobiście, za pomocą poczty, lub 

kurierem  na adres: Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca 1, 83-315 

Szymbark do dnia 08.03.2021r. do godz. 14.30. Decyduje data wpływu.  

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie (opakowaniu) gwarantującej 

zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) 

oraz zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego terminu otwarcia. 

Koperta (opakowanie) winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy 

(pieczęć lub adnotacja odręczna). Koperta (opakowanie) powinna zawierać 

także następujący opis: 

„Oferta na zapytanie ofertowe nr 1/2021 z dnia 26.02.2021r. projekt „NESTOR 
– standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim”  Nie otwierać 
przed 08.03.2021r. , godz. 14.30” 
 
Godziny pracy Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy: 

     Poniedziałek: 8:30 – 15:00 
Wtorek: 8:30 – 15:00 
Środa 8:30 – 15:00 
Czwartek 8:30 – 15:00 
Piątek 8:30 – 14:30  
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Ocena oferty zostanie dokonana w ciągu 7 dni od dnia składania ofert, a 
wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie 
Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy, Wieżyca 1, 83-315 
Szymbark oraz na stronie 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
 
Wyboru oferty dokona komisja powołana przez Prezesa Kaszubskiego 
Uniwersytetu Ludowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją 
ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów 
wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. Zapytanie ofertowe umieszczono na 
stronie internetowej: 
………………………………………………………………………………………………….

Oferty złożone przez podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo  
z Zamawiającym nie będą rozpatrywane.  
 

6. Termin otwarcia ofert: 

           Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 11.03..2021 r. o 

godz. 10.00.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

7. Termin realizacji umowy:  

Od dnia podpisania umowy do 15 czerwca 2021 r.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy 
o maksymalnie 15 dni. 
 

8. Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który: 
 
8.1.  spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania niezbędnej 

wiedzy i doświadczenia w produkcji filmów tj. w ciągu ostatnich trzech lat przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia – a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, to w tym okresie – wykonał  minimum pięć (5) filmów 

edukacyjnych, promocyjnych lub informacyjnych o długości od  5 do 30 minut                     

o dowolnej tematyce. 

8.2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych; 

8.3. nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane 

z        oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe 

8.4. złożył oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z 

Zamawiającym; 
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8.5. złożył oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę wymagań w zakresie 

posiadania uprawnień do wykonywania działalności czy czynności w zakresie 

przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy obowiązującego prawa polskiego nakładają 

obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie określa szczegółowo wymagań w tym 

zakresie. 

8.6. akceptuje treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami bez zastrzeżeń. 

 
Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków na podstawie złożonych przez 
oferenta oświadczeń i dokumentów. Sposób oceny dokumentów będzie zgodny 
z formułą „spełnia – nie spełnia”. 
  
9. Kryteria oceny oferty: 

9.1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:  

 

 
Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna liczba 
punktów, jakie może 
otrzymać oferta za 
dane kryterium 

Kryterium 1 cena brutto usługi w 
PLN [C] 

70% 70 pkt 

Kryterium 2 Koncepcja filmu  
30% 

30 pkt 

 

9.2. Kryterium 1: Cena  

 
                         Najniższa cena  
         C   =  ------------------------------ x  70 pkt    

                                       Oferowana cena 
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

9.3. Kryterium 2:  Koncepcja filmu  

9.3.1. Ocena konpcecji filmu dotyczyć będzie pomysłu na realizację filmu. 

9.3.2. Z uwagi na charakter składanika zostanie ona dokonana przez subiektywne 

przyznanie punktów przez Zamawijacego.  

9.3.3. Ocena zostanie dokonana w następujących podkryteriach:  

9.3.3.1. Konceocja narracyjna filmu 

(maksymalnie 10 pkt.) 

9.3.3.2. Konceocja wizualna filmu   

(maksymalnie 10 pkt.) 
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9.3.3.3. Znajomość specyfiki historycznej Kaszub z naciskiem na I połowę XX wieku 

(maksymalnie 10 pkt.) 

9.3.4. W ramach niniejszego kryterium pod uwagę będą brane wyniki na podstawie 

następującej punktacji wg tzw „małych  punktów”  - punktacja  1 – 10 pkt:  

8 - 10 pkt – dla oceny „bardzo dobra” 
5  - 7 pkt –dla oceny „dostateczna” 
2 - 4 pkt – dla oceny „ wystarczająca, przeciętna” 
1 pkt – dla oceny „niedostateczna”. 

9.3.5. Suma punktów dla każdej oferty obliczona będzie w ten sposób, że każdy 

członek komisji oceniającej lub osoba powołana do funkcji „biegłego specjalisty” 

przyzna pisemnie na specjalnie przygotowanej KARCIE OCENY od 1 do 10 

punktów dla każdego z ocenianych podkryteriów, a następnie liczby tych 

punktów zostaną do siebie dodane i podzielone przez liczbę członków komisji 

dokonujących oceny (średnia ocen).  

9.3.6.  Maksymalnie w kryterium Koncepcja filmu można uzyskać 30 pkt. 

9.4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą 

liczbę punktów w ramach badanych kryteriów.  

 
10. Oferta powinna zawierać: 

10.1.  Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1. 

10.2.  Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, 

zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020) – załącznik nr 2. 

10.3.  Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę wymagań w zakresie posiadania 

uprawnień do wykonywania działalności czy czynności z zakresie przedmiotu 

zamówienia, jeżeli przepisy obowiązującego prawa polskiego nakładają 

obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie określa szczegółowo wymagań w 

tym zakresie – załącznik nr 3. 

10.4.  Proponowaną koncepcję filmu.  
10.5.  Wykaz zrealizowanych produkcji filmowych w ciągu ostatnich trzech lat przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia – a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – tj. minimum pięć (5) 
filmów edukacyjnych, promocyjnych lub informacyjnych ze wskazaniem: roku 
produkcji, tytułu, tematyki, długości materiału (podanej w minutach) i linku do 
materiału (jeżeli jest ogólnodostępny).  
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11. Dodatkowe informacje: 

11.1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające                                   

z niewłaściwego wysłania lub dostarczenia oferty lub braku którejkolwiek                              

z wymaganych informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu niż 

wskazane w niniejszym zaproszeniu, 

11.2. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego, o terminie złożenia 

oferty, w tym również przesłanej pocztą, decyduje data i godzina wpłynięcia do 

Zamawiającego. 

11.3. Oferty złożone po terminie określonym w niniejszym zaproszeniu pozostaną bez 

rozpatrzenia przez Zamawiającego. 

11.4. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia. 

11.5. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy. 

11.6. Zamówienie będzie realizowane według harmonogramu ustalonego                                       

z zamawiającym od marca do czerwca 2021r.  

11.7. Zamówienie będzie wykonywane na podstawie umowy zlecenia, bądź umowy 

wykonania usługi. 

11.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny. 

11.9. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty 

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, kosztów dojazdów itp. Cena musi 

być podana w złotych polskich. 

 
12. Wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia: 

 
Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy, w szczególności poprzez: 

− uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

− posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

− pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,       
pełnomocnika, 

− pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub      
powinowactwa w linii prostej, bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

13. Osoby uprawnione do kontaktów: 

Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Zamawiającego w kwestiach formalnych i 
merytorycznych:  
Pani Sulisława Borowska – Członek Zarządu Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego 
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tel. 603 991 705 , e-mail: sulinab@kul.org.pl  
 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenie o  braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych. 
3. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę wymagań w zakresie posiadania 

uprawnień do wykonywania działalności czy czynności z zakresie przedmiotu 
zamówienia, jeżeli przepisy obowiązującego prawa polskiego nakładają 
obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie określa szczegółowo wymagań w tym 
zakresie.  
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Załącznik nr 1  
do zapytania ofertowego nr 1/2021 

z dnia 26.02.2021 roku 
 
…………………………….……………… 
 
…………………………………………….               
  Nazwa i adres Oferenta 
 
  
 
 

Zamawiający: 
Kaszubski Uniwersytet Ludowy 
Wieżyca 1 
83-315 Szymbark 
NIP: 589-18-26-387 

 
FORMULARZ OFERTOWY 
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 1/2021 z dnia 26.02.2021r. dotyczące wyboru 
na wykonawcę filmu dokumentalnego  "Historie z tej ziemi”, na który złożą się 
opowieści mieszkańców Kaszub krążące wokół wzajemnych relacji Niemców, Polaków 
i Kaszubów w I połowie XX w. Bazą wyjściową do realizacji filmu będą osoby – 
członkowie i członkinie Klubów Nestora w Paczewie, Sierakowicach, Gowidlinie, 
Węsiorach i Stężycy oraz osoby z ich otoczenia. w  ramach projektu „NESTOR – 
standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim” dofinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  
 
zobowiązując się wykonać i dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z 
warunkami określonymi w Zapytaniu Ofertowym oraz w jego załącznikach za 
cenę:   
 
 
całkowitą wartość brutto ………………............................................. zł 
 
(słownie złotych: ...............................................................……….........) 
 
Stawka VAT ........... % 
 
całkowitą wartość netto ......................................................................... zł 
(słownie złotych: 
................................................................……………………………..........) 
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Do oferty załączam: 
1. Wykaz zrealizowanych produkcji wraz z opisem. 
2. Koncepcję filmu. 
 
 
 
Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, że: 

1. Spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu. 

2. Usługi realizowane będą zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu 

ofertowym. 

3. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Mój stan zdrowia pozwala na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

5. Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty wykonania zamówienia, w tym  koszty 

podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Wykonawcy związane z 

zawarciem umowy cywilnoprawnej, dojazdu na miejsce realizacji usługi i inne. 

 
 
Dane do kontaktu: 
……………………………………………. 
 
 
 
…………………………                                                         ……………………… 
Data i miejscowość                                                                Podpis oferenta 
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Załącznik nr 2  
do zapytania ofertowego nr 1/2021 

z dnia  26.02.2021r.  
…………………………………………… 
            Nazwa i adres Oferenta 
 
OŚWIADCZENIE  
 
Ja, niżej podpisany/na oświadczam, że pomiędzy  
………………………………………………………...………………………………….. 
                                                      (nazwa Oferenta) 

a Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym w Wieżycy, osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego i osobami 

wykonującymi w imieniu Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej procedury wyboru wykonawcy nie 

zachodzą okoliczności dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych, w 

szczególności poprzez:  

▪ uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

▪ posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

▪ pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, 

▪ pozostawanie 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. 

 
 
------------------------------------------------- 
(miejscowość i data) 
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            Nazwa i adres Oferenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE  
 

▪ Ja, niżej podpisany/na oświadczam, że posiadam wymagane polskim prawem 

uprawnienia  do wykonywania działalności czy czynności z zakresie przedmiotu 

zamówienia, na które składam ofertę. 

 
 
 
 
------------------------------------------------- 
(miejscowość i data) 
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(czytelny podpis Oferenta) 
 
 
 

 
       
 
 


