
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE 

FILMU Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI 

ANIMACJI KOMPUTEROWEJ 2D I 3D 

 

Przedmiotem zapytania jest zaproszenie do składania ofert na produkcję filmu  

z wykorzystaniem techniki animacji komputerowej 2D i 3D promującego: Świętokrzyski 

Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I. 

 

Zamawiający:  

Główny Urząd Miar 

ul. Elektoralna 2,  

00-139 Warszawa 

tel. 22 581 93 99, fax 22 581 93 92 

www.gum.gov.pl  

 

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna 

Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019 ze 

zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia poniżej 130 000 zł netto. 

Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.  

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowanie scenariusza, 

koncepcji wizualnej i wyprodukowanie filmu z wykorzystaniem techniki animacji 

komputerowej 2D i 3D, jakości architektonicznej, promującego realizację inwestycji 

„Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” o długość w 

przedziale od 1 min. 45 s. do 2 min. 

 

 

http://www.gum.gov.pl/
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II. CELE ZAMÓWIENIA 

Celem zamówienia jest dotarcie do kręgów przemysłowych województwa 

świętokrzyskiego (dużych, średnich i małych przedsiębiorstw), społeczeństwa 

lokalnego i absolwentów studiów technicznych z informacją na temat budowy 

nowoczesnego kompleksu laboratoryjnego pod nazwą: Świętokrzyski Kampus 

Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I. 

 

III. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Opracowanie scenariusza, koncepcji wizualnej i wyprodukowanie filmu  

z wykorzystaniem techniki animacji komputerowej 2D i 3D. Film będzie przedstawiać, 

projekt inwestycji Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar 

– Etap I: jego budowę, planowany efekt końcowy, w tym oczekiwany efekt gospodarczy 

z zaznaczeniem wpływu na rozwój regionu. W filmie zostaną zwizualizowane budynki 

kampusu i trzy pomieszczenia laboratoryjne (opcjonalnie w zależności od kosztów 

realizacji zadania). Animacja jest przeznaczona do publicznego odtwarzania w telewizji, 

sali kinowej, umieszczenia na stronach internetowych Urzędu, portalach 

społecznościowych oraz innych mediach wybranych przez Zamawiającego. 

 

Przekaz filmu zostanie zaprezentowany w sposób nowoczesny, zgodnie  

z zaakceptowaną przez Zmawiającego formą i dopasowaną do niego ścieżką 

dźwiękowo-muzyczną. Treści merytoryczne zostaną zawarte w nagraniu głosowym 

(voice over). 

 

Zamawiający wymaga, aby zastosowana/e technika/i zapewniała/y wysoką jakość  

i płynność (obraz wyrazisty, bez przeskoków klatek). Zamawiający wyklucza 

wykorzystanie stereoskopii. 

 

Spot wykonany będzie w standardzie 1080p25. 

 

Tekst lektorski wymagany jest w dwóch wersjach językowych: w polskiej i angielskiej. 

 

Zamawiający wymaga, aby powstały wersje filmu z napisami lektorskimi w obu wersjach 

językowych.  

 

W filmie zostanie zamieszczona informacja o współfinansowaniu przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logotypy przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego oraz adres strony www.: 
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Zamówienie obejmuje:  

 

1. Opracowanie scenariusza i kreacji, na podstawie materiałów dostarczonych 

Wykonawcy przez Zamawiającego, zawierającego: 

a. wstęp ukazujący idee i cel inwestycji: 

▪ utworzenie centrum polskiej metrologii (lokalizacja: miasto Kielce, 

podnóże Gór Świętokrzyskich zbocze Góry Hałasa -wysokość 393 

m n.p.m. należące do Pasma Dymińskiego), 

b. rozwinięcie:  

▪ ukazanie realizacji budowy oraz jej efekt końcowy przy pomocy 

animacja komputerowej 2D i 3D, 

▪ ukazanie wnętrz trzech pomieszczeń laboratoryjnych 

wyposażonych w stanowisko pomiarowe z sylwetką pracującą przy 

stanowisku (Zamawiający może z tej części zrezygnować lub ją 

ograniczyć w zależności od kosztów realizacji zadania)  

c. zakończenie:  

▪ oczekiwany rozwój regionu, w tym współpraca  

z przemysłem, 

▪ podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim 

i światowym, 

▪ urynkowienie działalności B+R, 

▪ nowe miejsca pracy, 

▪ planowa rozbudowa kompleksu w Etapie 2 inwestycji (naniesienie 
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budynków przy pomocy transparentnych brył prostokątnych o 

zaznaczonym konturze – zgodnie z wizualizacjami 

zamieszczonymi na stronie projektu: kampus.gum.gov.pl; 

2. Przygotowanie czytelnej, spójnej i zrozumiałej dla odbiorcy treści tekstu 

lektorskiego wraz z realizacją nagrania lektorskiego (voice over) na podstawie 

materiałów przekazanych przez Zamawiającego; 

3. Przygotowanie niezbędnych do realizacji materiału grafik, wizualizacji, 

wykresów, infografik w technologii 2D i 3D; 

4. Produkcja i postprodukcja animacji 2D i 3D w oparciu o modele 3D budynków 

kampusu dostarczone w jednym z formatów: .obj, .fbx,.3ds, dokumentację 

fotograficzną i techniczną urządzeń – ich obudowy / wyglądu zewnętrznego 

(dotyczy jedynie wyposażenia wnętrz trzech laboratoriów)  i scenariusz 

przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego; 

5. Treść narracji zostanie przygotowana przez Wykonawcę na podstawie 

materiałów dostarczonych przez Zamawiającego;  

6. Udźwiękowienie:  

a. zamawiający otrzyma możliwość wyboru, z co najmniej 3 propozycji, 

podkładu dźwiękowego, 

b. zamawiający otrzyma możliwość wyboru, z co najmniej 3 propozycji, 

głosu lektora (w każdym z języków); 

7. Przekazanie plików  

a. w standardzie 1080p25, w wersji nieskompresowanej (mov 4444)  

b. w wersji skompresowanej (mp4 oraz mov, kodek: h264, bitrate: 20 Mbp/s) 

c. w sekwencji klatek jpg z oddzielną ścieżką dźwiękową (.wav) 

8. Przekazanie praw autorskich i pokrewnych do filmu na rzecz Zamawiającego; 

9. Przekazanie oświadczenia o nabyciu praw do użycia wybranego przez 

Zamawiającego fragmentu muzycznego do produkcji materiału promocyjnego 

będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. 

 

Wszystkie materiały opisane w pkt. 1-7 wymagają akceptacji Zamawiającego.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag, a Wykonawca jest 

zobowiązany do ich nanoszenie zgodnie z zapisami Umowy. Wykonawca przystąpi do 

realizacji dopiero po uzyskaniu ww. akceptacji.  

 

W kolejnym dniu roboczym po podpisaniu umowy przez obie strony odbędzie się 

spotkanie online z Wykonawcą w celu: 

1. ustalenia szczegółowego harmonogramu prac,  

2. przekazania materiałów, 

file:///C:/Users/Kaja/Downloads/kampus.gum.gov.pl
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3. omówieniu koncepcji realizacji filmu. 

 

Termin realizacji: w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2021 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

- przesłanie wypełnionego formularza oferty  

- portfolio: zaprezentowanie filmu wyprodukowanego z wykorzystaniem techniki 

animacji komputerowej 2D i 3D przedstawiającego budowę inwestycji 

infrastrukturalnej, zrealizowanej przez co najmniej dwóch pracowników Oferenta, 

którzy zostaną skierowani do realizować zamówienia dla GUM. Wskazany film 

powinien być zrealizowany w przeciągu trzech ostatnich lat od momentu 

zamieszczenia ogłoszenia. Zamawiający wymaga, aby w ten samej technice, z tym 

samym odwzorowaniem szczegółów (lub lepszym), został zrealizowany film dla 

GUM. 

 

Kryteria oceny ofert  

- cena 60% 

cena = (cena oferty z najniższą ceną / cena oferty badanej) * 60 

 

- portfolio 20% - ocenie podlegać będzie:  

jakość odwzorowania szczegółów -styl  

jakość architektoniczna wizualizacji - 10;  

stylizowane / umowne przedstawienie rzeczywistości z elementami 

jakości architektonicznej – 5;  

stylizowane, umowne przedstawienie rzeczywistości - 0),  

płynność kadrów (5 pkt.),  

udźwiękowienie (5 pkt.)  

 

- długość animacji dla GUM 10%  

2 min. – 10 

1 min. 50 s. – 8 

1 min. 40 s. – 6 

1min. 30 s. -4 

1 min. 20 s. – 2 

1. min. 10 s. - 0 

 

 

- czas wykonania 10%  
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4 tygodnie – 10;  

5 tygodni – 5;  

6 tygodni - 0 

 

Sposób monitorowania lub nadzorowania wykonawcy w trakcie realizacji zlecenia 

(jeśli jest to zasadne): 

Harmonogram ustalony po podpisaniu Umowy z Zamawiającym. 

 

IV. PŁATNOŚĆ: 

30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej/-ego faktury/rachunku. 

Zamawiający wskazuje, że termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej/-ego faktury/rachunku.  

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

kaja.drag@gum.gov.pl, do dnia 8 kwietnia 2021 r., do godz. 10.00  

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE: 

1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Wykonawcy w przypadku 

przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. W przypadku, gdy 

cena najkorzystniejszej oferta przewyższa wartość budżetu jakim dysponuje 

Zamawiający w celu realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość 

przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył 

ofertą najkorzystniejszą. Wykonawca składający ofertę w wyniku 

przeprowadzonych negocjacji, nie może zaoferować ceny wyższej niż cena 

zaoferowana w złożonej ofercie. 

3. W momencie przeprowadzania dodatkowych negocjacji cenowych Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia dotyczącej ukazania 

wnętrz trzech pomieszczeń laboratoryjnych wyposażonych w stanowisko 

pomiarowe z sylwetką pracującą przy stanowisku lub ograniczenia jej do 

ukazania dwóch lub jednego pomieszczenia laboratoryjnego.  

4. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez 

Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy 

zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 

Zamawiającego. 

mailto:kaja.drag@gum.gov.pl
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5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym 

czasie bez podania przyczyny. 

 

 

VII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Umowa będzie regulowała następujące kwestie:  

1. Przedmiot Umowy; 

2. Termin realizacji Umowy; 

3. Oświadczenia Wykonawcy; 

4. Warunki realizacji Przedmiotu Umowy; 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy; 

6. Kary umowne; 

7. Prawa autorskie; 

8. Przedstawiciele Stron; 

9. Odstąpienie od Umowy; 

10. Zmiany Umowy; 

11. Zmiany Umowy w związku z COVID-19; 

12. Postanowienia końcowe. 

 

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 

 

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych zgodnie 

z RODO znajduje się pod poniższym linkiem:  

https://gum.gov.pl/pl/o-nas/klauzule-rodo/2924,Ochrona-danych-osobowych.html 

 

IX. ZAŁĄCZNIK: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy 


