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 Kraków, dnia 09.03.2022 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

(szacowanie wartości zamówienia) 

 

w zakresie wyboru Wykonawcy, który podejmie się realizacji zamówienia na opracowanie 

scenariusza, nagranie oraz postprodukcję 12 filmów informacyjno-promocyjnych, tzw. 

explainer video, prezentujących naukowca wraz z produktem. Film ma być głównie 

wykorzystywany do promocji wynalazku przed firmami i inwestorami. Usługa jest realizowana w 

ramach projektu pn. „Inkubator innowacyjności 4.0”, w ramach projektu dofinansowanego ze 

środków  Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie 

potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania 

badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych 

i przedsiębiorstwach”. 

 

I) INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Nazwa zamawiającego: 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

aleja Adama Mickiewicza 21 

31-120   Kraków 

NIP: 675 000 21 18 

REGON: 000001815 

2. Nazwa jednostki zamawiającej: 

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  

w Krakowie  

aleja Adama Mickiewicza 21C 

31-120 Kraków 

tel. 12 662 41 94  

e-mail: ctt@urk.edu.pl 

  

II) OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach formalnych z Zamawiającym jest: 
imię i nazwisko: Adelina Kasprzak 

telefon: 12 662 44 49 

e-mail: adelina.kasprzak@urk.edu.pl 

Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych z Zamawiającym jest: 

imię i nazwisko: Wojciech Przywała 

telefon: 12 662 48 53 

e-mail: wojciech.przywala@innowacje-ur.pl  

mailto:ctt@urk.edu.pl
mailto:adelina.kasprzak@urk.edu.pl
mailto:wojciech.przywala@innowacje-ur.pl
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III) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się realizacji 

zamówienia na opracowanie scenariusza, nagranie oraz postprodukcję 12 filmów informacyjno-

promocyjnych, tzw. explainer video, prezentujących naukowca wraz z produktem. Film ma być 

głównie wykorzystywany do promocji wynalazku przed firmami i inwestorami. 

Założenia produkcji: 

1. Film promocyjny w języku polskim, 

2. Pole eksploatacji: Internet (media społecznościowe, YouTube, strony www: uczelni, 

jednostki zamawiającego, projektu Inkubator Innowacyjności 4.0, strona AgriTech Market, 

strona Demo Day i innych służących do promocji technologii, strony i media 

społecznościowe wydarzeń na które przygotowywane są filmiki), zaprezentowanie filmów 

promocyjnych na różnych wydarzeniach takich jak konferencje, targi, spotkania branżowe, 

prezentacja technologii przed firmami i inwestorami, 

3. Metraż: 1 – 1,5  minut, 

4. Format obrazu: 16:9, full HD, dźwięk: stereo, klatkarz: 25 fps, format: kodek: dostosowany 

do pól eksploatacji, 

5. Podstawowe animacje bazujące na animacjach stockowych (np. schematy wyjaśniające 

zasady działania), 

6. Lektor: w zależności od potrzeb (maksymalnie 20% całości filmiku), 

7. Możliwość wykonania ujęć z drona. 

W skład usługi wchodzą: 

1. Preprodukcja:  

a) opracowanie scenariusza na podstawie otrzymanych materiałów i konsultacji  

z naukowcami i producentem,  

b) research ujęć stockowych. 

 

2. Produkcja – różne lokacje w Krakowie i okolicach: 

a) wizja lokalna lokacji (plener/wnętrze), wybór lokacji spośród lokacji wskazanych 

przez producenta – w jednym filmie możliwe jest kilka lokalizacji (np. uczelnia, 

laboratorium, kadr z zewnątrz budynku, teren), 

b) dobór odpowiedniego oświetlenia w zależności od warunków, 

c) ubezpieczenie i logistyka, 

d) stabilizacja obrazu, 

e) nagranie obrazu i dźwięku. 

 

3. Postprodukcja 

a) montaż, 
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b) korekcja barwna, 

c) podkład muzyczny,  

d) podstawowa oprawa graficzna, czołówka, hasła wpisane w obraz , lower thirds, 

napisy początkowe, napisy końcowe, 

e) zakup praw autorskich i materiałów stockowych,  

f) udźwiękowienie w tym efekty dźwiękowe, 

g) rendering do zadanego produktu i jego dostarczenie, 

h) możliwość dokonania 3 korekt. 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Połączenie nagrania Naukowca i urządzenia/produktu/metody (z wpisaną animacją na zasadzie 

infografiki i haseł jeśli będzie taka konieczność). Film będzie się składał z dwóch płaszczyzn: ujęć 

Naukowca opisującego produkt/urządzenie oraz ujęć wynalazku Ideą jest stworzenie tzw. 

explainer video, aby pokazać w jasny i czytelny sposób dany produkt/technologię/metodę, która 

jest skomplikowana z naukowego punktu widzenia, przedstawicielom firm i inwestorom, 

wyjaśnienie zasady działania, zareklamowanie urządzenia wśród odbiorców na rynku, aby 

wzmocnić szansę na komercjalizację. Wideo powinno zilustrować zasadę działania i przewagi 

rynkowe nad innymi technologiami itp.  

Przykład scenariusza: 

Wykorzystany dowolny, pasujący fragment istniejącego już filmu (urywki – materiał stockowy, 

zmontowany na bazie dostępnych materiałów filmowych, stanowiących w finalnym produkcie 

spójną całość pod względem jakość i estetyki, np. duże pola upraw truskawek, problem: ręczny 

zbiór. To miałaby być pierwsza część filmu. W dalszej części rozwiązanie: ramię robota - 

nowoczesne urządzenie do automatycznego zbioru truskawek (produkt z Uczelni). W ostatniej 

części wypowiedź Naukowca, który krótko przedstawia podstawowe zalety danego rozwiązania, 

odnosząc się do przedstawionych w pierwszej części filmu problemów. 

Trzy elementy filmu: Problem - Wynalazek (rozwiązanie) - Przewaga w stosunku do istniejących 

rozwiązań. 

 

IV) WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

Zamawiający dokona płatności na podstawie jednej faktury obejmującej 100% wartości oferty  

w terminie 14 dni, licząc od daty prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury 

będzie protokół zdawczo – odbiorczy bez zastrzeżeń. Dane do faktury przekaże Zamawiający. 

Kontrola jakości prac będzie realizowana na bieżąco. 

 

V) TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Usługa zostanie wykonana nie później niż do 15 czerwca 2022 roku. 
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VI) OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem wraz niezbędnym oprogramowaniem 

do realizacji zadania. 

  

VII) SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN 

SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  

2. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. 

3. Cena  musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością w setnych częściach 

złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości. 

4. Cena oferty musi obejmować kompleksową realizację zamówienia i uwzględniać wszystkie 

składniki cenotwórcze, w tym koszty dostawy, wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne, itp. 

5. Cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT.   

6. Cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia 

społeczne i pozostałe koszty ponoszone przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja. 

7. Ofertę można złożyć za pośrednictwem:  

• poczty elektronicznej, na adres mailowy: inkubator4@urk.edu.pl (decyduje data wpływu 

oferty na adres korespondencji elektronicznej), 

lub 

• osobiście w Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie (al. Adama Mickiewicza 21C, 31-120 Kraków). 

8. Termin składania ofert od 09.03.2022 r. do 16.03.2022 r. do godz. 15:00.  

9. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

  

VIII) INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych  

w ramach zamówienia.  

2. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu 

oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. 

ustawą.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku gdy 

cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zaproszenia do składania ofert na 

każdym etapie bez podania przyczyny. 

 

mailto:inkubator4@urk.edu.pl

