
 

                                                                                     
 
 

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu 

 
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy  

poszukuje  

Wykonawcy, 

do kompleksowej realizacji pięciu filmów animowanych 3D przy wykorzystaniu technik komputerowych. 

Będą one promować RAD-on – zintegrowaną platformę informacyjną zawierającą dane z zakresu 

szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce (https://radon.nauka.gov.pl/). 

Ogólne informacje 

RAD-on jest nowoczesną platformą informacyjną, na której są gromadzone i udostępniane dane o polskim 

szkolnictwie wyższym i nauce. RAD-on oferuje dostęp do dużych zbiorów danych pochodzących  

z 9 systemów dziedzinowych stworzonych i utrzymywanych w Ośrodku Przetwarzania Informacji – 

Państwowym Instytucie Badawczym: 

1) Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” 

https://polon2.opi.org.pl/siec-polon 

2) Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym „Inventorum” 

https://inventorum.opi.org.pl/ 

3) Polska Bibliografia Naukowa „PBN” https://pbn.nauka.gov.pl/core/ 

4) System Ewaluacji Dorobku Naukowego „SEDN” 

https://polon.nauka.gov.pl/sedn2017/pages/login.xhtml 

5) Baza Wiedzy o Nauce Polskiej - Nauka Polska https://nauka-polska.pl/#/home/search?_k=kjfu4v 

6) Obsługa Strumieni Finansowania „OSF”, Zintegrowany system usług dla nauki – etap I „ZSUN I” 

https://osf.opi.org.pl/app/ 

7) System Wspomagania Wyboru Recenzentów „SSSR” https://recenzenci.opi.org.pl/sssr-

web/site/home 

8) Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych „ORPPD” 

https://polon.nauka.gov.pl/orpd/login 

9) Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów 

szkół wyższych „ELA” https://ela.nauka.gov.pl/pl/infographics 

 

RAD-on został stworzony przez zespół naukowców, analityków i programistów z Ośrodka Przetwarzania 
Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach projektu pn. „Zintegrowany System Usług dla 
Nauki - etap II (ZSUN II)”, realizowanego w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020. Projekt 
realizowany jest wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
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Główne cele platformy RAD-on: 

1) zapewnienie otwartego dostępu do nauki;  

2) zapewnienie otwartego dostępu do danych źródłowych; 

3) zapewnienie wysokiej jakości danych. 

Główne korzyści:  

1) otwarty dostęp do kompletnych danych – w jednym miejscu w sieci; 
2) otwarty dostęp do danych  bez dodatkowych formalności; 
3) wgląd  w  dane obywatela, a także możliwość ich weryfikacji z zachowaniem bezpieczeństwa 

 i ochrony prywatności;  
4) wysoki standard techniczny  –  interfejs REST API, format: JSON;  

5) dostęp do nowoczesnych narzędzi analitycznych; 
6) możliwość ponownego wykorzystania danych w sposób automatyczny; 
7) możliwość podejmowania decyzji w zakresie zarządzania nauką i szkolnictwem wyższym w oparciu  

o dane oraz pozyskiwania partnerów biznesowych i naukowych; 
8) wygoda użytkowników i oszczędność ich czasu. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (nazwa:  Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne 

usługi, kod CPV 92111200-5): przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja pięciu filmów 

animowanych 3D przy wykorzystaniu technik komputerowych. Każdy film nie może trwać krócej niż 1:00 

minutę i nie dłużej niż 1:50 minuty. Filmy będą promować RAD-on – zintegrowaną platformę informacyjną 

zawierającą dane z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Filmy będą pokazywane w czasie 

konferencji, spotkań, szkoleń oraz w Internecie. Przy produkcji wykonawca ma zastosować 

najnowocześniejsze technologie i możliwości produkcyjne.  

Każdy film (animacja 3D) powinien prezentować cele, sposób działania platformy, jej funkcjonalności 

 i korzyści, z uwzględnieniem jednej z pięciu, poniższych usług, które platforma oferuje. Łącznie ma 

powstać pięć filmów; każdy prezentujący inną usługę. 

 

Animacja nr 1 Baza wiedzy (https://radon.nauka.gov.pl/baza-wiedzy) 

W jednym miejscu w sieci użytkownik  ma dostęp do szerokiego zakresu danych. Nie musi ich szukać 

odrębnie w 9 systemach dziedzinowych, ponieważ znajdują się one na platformie RAD-on. Dostęp do 

danych odbywa się przez wyszukiwarkę. Zakres danych dotyczy: instytucji systemu szkolnictwa wyższego 

 i nauki oraz prowadzonej przez nie działalności (publikacje, osiągnięcia, projekty, patenty), kadry 

akademickiej i naukowej oraz osób ubiegających się o tytuł naukowy.  

Wyszukiwarka działa w sposób otwarty. Nie ma konieczności zakładania konta i logowania.  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/user/publication/add/1012472/62
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W ramach Bazy Wiedzy jest stworzona sekcja  Raporty. Użytkownik ma możliwość tworzenia własnych 

zestawień danych  i analiz.  Raporty i analizy mają przede wszystkim formę interaktywnych wykresów  

i wizualizacji. Niektóre z nich są również dostępne w formie publikacji.  

Wraz z zasilaniem RAD-on nowymi danymi, raporty i analizy będą automatycznie rozbudowywane o nowe 

informacje. 

Usługa dedykowana jest: obywatelom, przedsiębiorcom, naukowcom, dziennikarzom, instytucjom sektora 

publicznego. 

 

Animacja nr 2 REST API  https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-udostepniania-danych  

W ramach systemu RAD-on  zapewniono otwarty dostęp do publicznych rejestrów danych. Powstał 
ujednolicony interfejs programistyczny REST API. Użytkownik ma dostęp do danych w sposób 
automatyczny. REST API umożliwia powszechny i wolny dostęp do danych zamieszczonych na RAD-on. 

Dane z RAD-on są konwertowane (zwracane) do formatu JSON.  

RAD-on REST API jest: 

 ogólnodostępne, scentralizowane: umożliwia pobieranie kompleksowych danych z zakresu 
szkolnictwa wyższego i nauki z jednego miejsca, 

 kompaktowe: pozwala zaoszczędzić czas na rozwiązywanie realnego problemu zamiast marnować 
go na poszukiwanie potrzebnych danych do analiz, 

 dobrze opisane: posiada przejrzystą dokumentację techniczną. 
 
REST API umożliwia szybkie i sprawne pobieranie danych przydatnych do przeprowadzania  analiz, 
tworzenia własnych raportów, statystyk i  zestawień dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki. Użytkownik 
może rozwijać i budować własne rozwiązania IT np.  strony internetowe, aplikacje webowe i mobilne, bazy 
danych.  

Usługa dedykowana jest: programistom, analitykom, specjalistom data science, dziennikarzom 

ekonomicznym, przedsiębiorcom, naukowcom, instytucjom sektora publicznego. 

Animacja nr 3 Dostęp do danych obywatela - https://radon.nauka.gov.pl/dane-obywatela/unauthorized 

Użytkownicy mają dostęp do swoich danych osobowych i wszelkich powiązanych informacji 

zamieszczonych w systemach dziedzinowych, z zachowaniem bezpieczeństwa i ochrony prywatności 

danych (np. student o przebiegu swojego kształcenia; pracownik naukowy o afiliacjach swoich publikacji, 

czy zatrudnieniu). Użytkownicy mogą  weryfikować swoje dane, a także zgłaszać poprawki, jeśli zauważą 

błąd lub nieścisłość. 

Docelowo usługa będzie zintegrowana z  systemem login.gov.pl  (https://login.gov.pl./login/main). 

https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-udostepniania-danych
https://radon.nauka.gov.pl/dane-obywatela/unauthorized
https://login.gov.pl./login/main


 

 

Usługa dedykowana jest: osobom, których dane znajdują się w dziedzinowych bazach danych  

o szkolnictwie wyższym i nauce (np. studentom, naukowcom, nauczycielom akademickim, pracownikom 

naukowym, ekspertom, recenzentom). 

Animacja nr 4  Udostępnianie metadanych – https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-udostepniania-

danych, https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-udostepniania-danych/dane-zintegrowane/meta, 

https://radon.nauka.gov.pl/o-nas/statystyki-uzycia 

Użytkownik ma dostęp do informacji jakie usługi i dane są udostępniane przez RAD-on 

(https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-udostepniania-danych).  

Otrzymuje również informację jakie metadane znajdują się w RAD-on 

(https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-udostepniania-danych/dane-zintegrowane/meta). 

Dzięki API zewnętrzne systemy mają dostęp do:  

 listy dostępnych usług, 

 dokumentacji dla poszczególnych usług –  w formacie JSON opisującego usługę, 

 informacji o zmianach wprowadzonych w poszczególnych wersjach usług. 

Informacje  o  publicznie  dostępnych  usługach RAD-on są również dostępne na portalu z danymi 

publicznymi https://dane.gov.pl/. 

Dodatkowo na RAD-on prezentowane są statystyki użycia danych z RAD-on począwszy od 2018 r. 
(https://radon.nauka.gov.pl/o-nas/statystyki-uzycia). Użytkownik może sprawdzić: 
 

 liczbę pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego, 

 liczbę instytucji, które udostępniły online informacje sektora publicznego, 

 liczbę udostępnionych online dokumentów zwierających informację sektora publicznego, 

 liczbę utworzonych API, 

 liczbę baz danych udostępnionych online poprzez API, 

 rozmiar udostępnionych online informacji sektora publicznego. 
 

Usługa dedykowana jest: programistom, analitykom, specjalistom data science, dziennikarzom 

ekonomicznym, przedsiębiorcom, naukowcom, instytucjom sektora publicznego. 

Animacja nr 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa wyższego  

i nauki –  https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-edycji-danych 

Usługa dostępna jest tylko dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, które są uprawnione do 

wprowadzania danych do systemu POL-on. Usługa wymaga autoryzacji – nie jest dostępna publicznie. 

RAD-on udostępnia serwisy maszynowej edycji danych. Dzięki temu, systemy tworzące zintegrowaną sieć 

https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-udostepniania-danych
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https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-edycji-danych


 

 

informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on mogą być zasilane automatycznie przez zewnętrzne 

systemy informatyczne uprawnionych podmiotów (np. uczelni). Umożliwia to dokonanie przeglądu, 

weryfikacji i standaryzacji  danych gromadzonych w systemach nauki i szkolnictwa wyższego,  

a w konsekwencji usprawnia ich funkcjonowanie. 

Usługa dedykowana jest: uprawnionym podmiotom systemu szkolnictwa wyższego i nauki (np. szkoły 

wyższe, instytuty badawcze). 

Przedmiot zamówienia obejmuje:  

1) realizacja pięciu filmów animowanych 3D;  

2) montaż i udźwiękowienie, opracowanie graficzne (w tym oznaczenie logotypami wskazanymi przez 

Zamawiającego), lektora, nośniki, digitalizację; 

3) udostępnienie filmów Zamawiającemu; 

4) przekazanie autorskich praw majątkowych do każdego z filmów na rzecz Zamawiającego. 

Wymagania techniczne związane z realizacją i produkcją: 

1) proporcje filmu 16:9, rozdzielczość Full HD, 1920x1080, dopuszczalne formaty MPEG, MOV, AVI, 

kodek H.264; 

2) czas trwania każdego filmu: nie krócej niż 1:00 minutę i nie dłużej niż 1:50 minuty; 

3) dźwięk stereo 2.0; 

4) nagranie w języku polskim, a także z napisami w języku angielskim; 

5) muzyka: tak. Wykonawca zapewni podkład muzyczny przy czym każdy film ma być wzbogacony inną 

ścieżką dźwiękową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o posiadaniu praw do 

użycia wybranych przez Zamawiającego fragmentów muzycznych wykorzystywanych do produkcji 

filmów będących przedmiotem poniższego postępowania; 

6) kolor: tak; 

7) lektor: tak; 

8) nagranie i udostępnienie filmu na nośniku pendrive (w dwóch egzemplarzach) lub przez ftp   

w formacie umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach PC i Mac oraz plik mp4 do 

zamieszczania i odtwarzania w Internecie. Nośniki będą zwracane Wykonawcy na jego prośbę. 

 

Wymagania dotyczące oznaczenia logotypami: 

Każda animacja 3D musi zawierać treści i logotypy graficzne związane z realizacją projektu: 

1) logotypy: ZSUN II, Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, 

natomiast symbol Unii Europejskiej tj. kolorystyka, wielkość i rozmieszczenie logotypów musi być 

zgodne z wytycznymi zawartymi na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-

funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/#Kolejno%C5%9B%C4%87%20znak%C3%B3w
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/#Kolejno%C5%9B%C4%87%20znak%C3%B3w


 

 

oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-

roku/#Kolejno%C5%9B%C4%87%20znak%C3%B3w; 

2) informację o współfinansowaniu projektu, którą Zamawiający dostarczy Wykonawcy; 

3) nazwę projektu. 

Wymagania dotyczące sprzętu: Produkcja filmu odbywać się będzie przy użyciu profesjonalnego sprzętu 

zapewnionego przez Wykonawcę. W cenie usługi Wykonawca zapewni montaż, udźwiękowienie, 

opracowanie graficzne, lektora, nośniki, digitalizację. 

 

Przekazanie przez Wykonawcę gotowych (pięciu) filmów animowanych 3D  

1) umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w ciągu 10 dni roboczych od daty publikacji informacji  

o wyborze Wykonawcy w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  

(w jego siedzibie lub poprzez wideokonferencję) pięć pomysłów kreatywnych i storyboardów dla 

każdego z filmów. Materiały (pomysły kreatywne i storyboardy) zostaną przesłane Zamawiającemu 

w formie elektronicznej – e-mailem, na nośniku pendrive lub poprzez serwer FTP. W przypadku 

serwera FTP, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dostęp do serwera, w celu skopiowania plików;  

3) Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych zaakceptuje lub zgłosi uwagi Wykonawcy do przedstawionych 

pomysłów kreatywnych i storyboardów. Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca ma 5 dni robocze na dokonanie korekt  

i przedstawienie Zamawiającemu ostatecznych propozycji pięciu pomysłów kreatywnych  

i storyboardów dla każdego z filmów. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych przekaże Wykonawcy, 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, akceptację przedstawionych pięciu pomysłów 

kreatywnych i storyboardów dla każdego z filmów; 

4) Wykonawca w ciągu 20 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego akceptacji 

materiałów, o których mowa w pkt. 2, zorganizuje prezentację filmów w siedzibie Zamawiającego 

lub poprzez wideokonferencję;  

5) W terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia filmów w jeden ze wskazanych w pkt. 4 

sposobów, Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia uwag i poprawek. Zamawiający 

przekaże je za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki 

w terminie 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego i dostarczyć mu ostateczne 

wersje filmów zapisane na nośniku pendrive lub pobrane z serwera FTP. W przypadku serwera FTP, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu  dostęp do serwera, w celu skopiowania plików. 

6) Z przekazania ostatecznej wersji filmów Zamawiający sporządzi Protokół Odbioru, w terminie 5 dni 

roboczych od daty dostarczenia Zamawiającemu pięciu filmów. Za datę wykonania przedmiotu 

zamówienia uważa się dzień podpisania  przez Zamawiającego Protokołu Odbioru.  

 

3. Wymagania konieczne:  

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania filmów animowanych 2D/3D. 

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunku doświadczenia znajduje się w Formularzu oferty  

(załącznik nr 1),  a złożenie podpisanej oferty oznacza jednocześnie, że Wykonawca spełnia ten warunek. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/#Kolejno%C5%9B%C4%87%20znak%C3%B3w
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/#Kolejno%C5%9B%C4%87%20znak%C3%B3w


 

 

 

4. Wymagane dokumenty i materiały: 

1) wypełniony Formularz oferty (załącznik nr 1) na przygotowanie i wykonanie pięciu filmów 

animowanych 3D, z uwzględnieniem wszystkich kosztów m.in. autorskich praw majątkowych, 

poprawek zgłaszanych przez Zamawiającego, a także wszelkich kosztów związanych z pracą przy 

gromadzeniu materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz kosztów związanych  

z dostarczeniem zrealizowanej usługi do siedziby Zamawiającego; 

2) portfolio z przykładami trzech filmów animowanych 2D lub 3D dotyczących sektora nauki, kultury, 

tematów społecznych, B+R udostępnionych Zamawiającemu w postaci linków (podlega ocenie  

w ramach kryterium oceny ofert nr 3); 

3) pomysł kreatywny i propozycja storyboardu do animacji nr 1 Baza wiedzy. 

 

5. Kryteria oceny oferty:  

1) cena – waga 60% (max. 60 pkt.). Punkty zostaną obliczone na podstawie wzoru:  

 

                                      najniższa zaoferowana cena brutto  

Przyznane punkty = -------------------------------------------------- x 60  

                                          cena ocenianej oferty brutto 

 

2) pomysł kreatywny i propozycja storyboardu do animacji nr 1: Baza wiedzy – waga 20%  (max. 20 

pkt.). Zostanie ona oceniona na podstawie poniższych kryteriów:  

a) wartość edukacyjna i informacyjna przez co rozumie się, że zawarte są cele platformy  

RAD-on oraz jej korzyści; 

b) zgodność z opisem do animacji nr 1 Baza wiedzy przez co rozumie się, że uwzględnione są 

funkcjonalności usługi Baza wiedzy i  grupy docelowe; 

c) wiarygodność przez  co rozumie się, że przekaz jest postrzegany jako prawdziwy, kierowany 

do odbiorców przez instytucje rzetelne i godne zaufania; 

d) emocjonalność przez co rozumie się, że wzbudza pozytywne emocje u odbiorców tj.  

zastosowane są obrazy ukazujące np. radość, entuzjazm, chęć do działania przez co staje się 

łatwo zapamiętywalny. 

  

Sposób przyznawania punktów: 

0 punktów  

 nie są uwzględnione cele i korzyści platformy RAD-on, 

 nie są uwzględnione funkcjonalności usługi Baza wiedzy, 

 przekaz nie jest wiarygodny, 

 przekaz nie wzbudza pozytywnych emocji, przez co nie jest łatwo zapamiętywalny. 

 

5 punktów  –  spełniony jest jeden warunek spośród niżej wskazanych: 



 

 

 uwzględnia cele i korzyści platformy RAD-on, 

 uwzględnia funkcjonalności usługi Baza wiedzy, 

 przekaz jest wiarygodny,  

 przekaz wzbudza pozytywne emocje, przez co jest łatwo zapamiętywalny. 

10 punktów –  spełnione są dwa warunki spośród niżej wskazanych: 

 uwzględnia cele i korzyści platformy RAD-on, 

 uwzględnia funkcjonalności usługi Baza wiedzy, 

 przekaz jest wiarygodny,  

 przekaz wzbudza pozytywne emocje, przez co jest łatwo zapamiętywalny. 

 

15 punktów –  spełnione są  trzy warunki spośród niżej wskazanych: 

 uwzględnia cele i korzyści platformy RAD-on, 

 uwzględnia funkcjonalności usługi Baza wiedzy, 

 przekaz jest wiarygodny,  

 przekaz wzbudza pozytywne emocje, przez co jest łatwo zapamiętywalny.  

20 punktów –  spełnione są cztery warunki spośród niżej wskazanych: 

 uwzględnia cele i korzyści platformy RAD-on, 

 uwzględnia funkcjonalności usługi Baza wiedzy, 

 przekaz jest wiarygodny,  

 przekaz wzbudza pozytywne emocje, przez co jest łatwo zapamiętywalny. 

 

3) Ocena portfolio Wykonawcy – waga 20% (max. 20 pkt.). Zostanie ocenione na podstawie 

poniższych kryteriów: 

a) przekaz przez co rozumie się, że zaproponowane rozwiązania – układ, liternictwo i hasła 

towarzyszące są łatwo zapamiętywalne i napisane/wypowiedziane poprawną polszczyzną; 

b) wartość edukacyjna i informacyjna przez co rozumie się, że tematy poruszane w filmach 

wzbudzają zainteresowanie, uczą, bawią, informują;  

c) estetyka przez co rozumie się, że nie ma efektu przeładowania; kolorystyka, grafika ze sobą 

współgra; 

d) różnorodność wykorzystania technologii przez co rozumie się, że wśród przekazanych 

filmów będzie jedna animacja 3D.  

Sposób przyznawania punktów: 

0 punktów – portfolio Wykonawcy: 

 elementy graficzne nie są łatwo zapamiętywalne, 

 poruszane tematy nie wzbudzają zainteresowania,  



 

 

 filmy nie są estetycznie wykonane, są przeładowane elementami graficznymi, grafika i 

kolorystyka ze sobą nie współgra, 

 w przekazanym portfolio nie znajduje się animacja 3D. 

 

5 punktów  –  portfolio Wykonawcy spełnia jeden warunek spośród niżej wskazanych: 

 elementy graficzne  są łatwo zapamiętywalne, 

 poruszane tematy  wzbudzają zainteresowanie,  

 filmy są estetycznie wykonane, nie są przeładowane elementami graficznymi, grafika i 

kolorystyka ze sobą współgra, 

 w przekazanym portfolio znajduje się animacja 3D. 

10 punktów  –  portfolio Wykonawcy spełnia dwa warunki spośród niżej wskazanych: 

 elementy graficzne są łatwo zapamiętywalne, 

 poruszane tematy  wzbudzają zainteresowanie,  

 filmy są estetycznie wykonane, nie są przeładowane elementami graficznymi, grafika  

i kolorystyka ze sobą współgra, 

 w przekazanym portfolio znajduje się animacja 3D. 

15 punktów  –  portfolio Wykonawcy spełnia trzy warunki spośród niżej wskazanych: 

 elementy graficzne  są łatwo zapamiętywalne, 

 poruszane tematy  wzbudzają zainteresowanie,  

 filmy są estetycznie wykonane, nie są przeładowane elementami graficznymi, grafika i 

kolorystyka ze sobą współgra, 

 w przekazanym portfolio znajduje się animacja 3D. 

20 punktów  –  portfolio Wykonawcy spełnia trzy warunki spośród niżej wskazanych: 

 elementy graficzne  są łatwo zapamiętywalne, 

 poruszane tematy  wzbudzają zainteresowanie,  

 filmy są estetycznie wykonane, nie są przeładowane elementami graficznymi, grafika i 

kolorystyka ze sobą współgra, 

 w przekazanym portfolio znajduje się animacja 3D. 

Punkty za poszczególne kryteria zostaną przyznane przez komisję Zamawiającego. Suma liczby punktów 

zostanie podzielona przez liczbę członków komisji. Po dodaniu liczby punktów uzyskanych w każdym 

kryterium będzie stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą (najwyżej ocenioną) zostanie uznana 

oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.  

 



 

 

6. Termin i sposób składania ofert: Oferty proszę nadsyłać na adres e-mail: dks@opi.org.pl  

do 29 czerwca 2020 r. 

7. Osoba upoważniona do kontaktu: Barbara Lech-Zakrzewska, tel. 22 699 62 54;  

e-mail: Barbara.Lech-Zakrzewska@opi.org.pl. 

 

8. Rażąco niska cena: 

1) jeżeli zaoferowana cena wyda się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi 

z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, kosztów pracy, 

których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, 

e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

2) obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę 

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

9. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów 

Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wymaganych przez 

Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym. Brak uzupełnienia przez Wykonawcę zgodnie  

z wezwaniem Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty.  

10. Unieważnienie postępowania: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru oferty 

w sytuacjach, gdy: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający zwiększy tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 
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c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, 

d) postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą. 

2) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru oferty także wówczas, gdy 

zaistnieją okoliczności inne niż w ust. 1 lub bez podawania przyczyny. 

3) Zamawiający zawiadomi drogą mailową Wykonawców o zamknięciu postępowania.  

 

11. Poprawianie omyłek i błędów: 

Zamawiający ma prawo do poprawiania w ofercie: 

1) oczywistych omyłek pisarskich; 

2) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

 

12. Klauzula informacyjna 

1) administratorem danych osobowych przekazanych w postępowaniu o realizację zamówienia 

publicznego jest Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą  

w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisany do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 

006746090.  

2) administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących 

danych osobowych istnieje możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: 

iod@opi.org.pl.  

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1968 z późn. zm. ) oraz postanowień „Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych do kwoty 30.000 euro", wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora OPI PIB z dnia 

20.09.2016 r. zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 17.02.2017 r.- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  

4) administrator danych informuje, że dane mogą być przekazywane do następujących kategorii 

odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: doradcze, prawne, kontrolne oraz osoby 

lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa.  

5) dane osobowe w celach wskazanych powyżej przetwarzane są na podstawie przepisów prawa i 

będą przechowywane przez okres 10 lat.  
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6) przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

7) administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

8) podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest obowiązkowe,  

a obowiązek podania danych osobowych jest związany z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia; konsekwencją niepodania określonych danych jest brak możliwości 

udziału w postępowaniu.  

9) informujemy, że dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym 

podejmowanie decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. 

 

 

 

 


