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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia na: usługę sfilmowania wykładów i warsztatów 

projektu „UMED edukuje” oraz produkcji filmów edukacyjnych z uzyskanych 

materiałów.   

Projekt „UMED edukuje” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zmianami) - właściwe dla zamówień  

o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy. 

I. Nazwa i adres zamawiającego: 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

al. Kościuszki 4 

90 – 419 Łódź 

NIP 725 18 43 739,  REGON 473 073 308  

Ze strony zamawiającego osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu w zakresie 

dotyczącym realizacji umowy jest p. Martyna Głogowska, tel. 42 272 53 81, e-mail: 

martyna.modranka@umed.lodz.pl 

II. Tryb postępowania: 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r.poz.1986, ze zm.) - właściwe dla zamówień o 

równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

 

III. Przedmiot Zapytania ofertowego: 

1. Przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego jest wykonanie usługi filmowania zajęć 

edukacyjnych (wykładów i warsztatów) w projekcie „UMED edukuje” oraz produkcji filmów 

edukacyjnych z uzyskanych materiałów.   

Kod CPV:  
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92111200-4 - Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm 

wideo 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia. 

A. Założenia główne 

1. Liczba uczestników pojedynczego wykładu lub warsztatu: nie więcej niż 40 osób. 

2. Sfilmowanie 24 wykładów, łącznie 36 godzin. Sfilmowanie 48 warsztatów, łącznie 72 

godziny. 

3. W zakres obowiązków wykonawcy wchodzi również montaż zebranego materiału i 

produkcja filmów edukacyjnych. 

Zajęcia edukacyjne będą filmowane jeden raz w miesiącu w latach 2019 – 2021 począwszy 

od marca 2019 r. na terenie Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 

terminach wskazanych przez zamawiającego. Jedno spotkanie zakłada 1,5 – godzinny wykład 

i następujące po nim, prowadzone symultanicznie, dwa 1,5 – godzinne warsztaty.  

4. Łączny czas filmowanych zajęć : 36 + 72  = 108 godzin 

5. Montaż filmu o długości 30 minut z każdego dnia zajęć (dnia zdjęciowego). 

6.Wszystkie spotkania odbywać się będą w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, Łódź. 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 

1. Warunek zdolności technicznej: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

osoby/podmioty dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji 

przedmiotu zamówienia tj.:  

A. Co najmniej dwiema kamerami cyfrowymi lub aparatami fotograficznymi z 

wymienną optyką pozwalające na realizację przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z 

parametrami określonymi w punkcie VI „Warunki techniczne” Zapytania ofertowego. 

B. Osobami z umiejętnościami i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji 

przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z wymogami zamawiającego. 

2. Warunek wiedzy i doświadczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

osoby/podmioty, które w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowały minimum dwie usługi o 

charakterze podobnym do usługi będącej przedmiotem zamówienia, tj. polegające na 

filmowaniu w pomieszczeniach zamkniętych zajęć/imprez edukacyjnych, sportowych, 

kulturalnych itp. Weryfikacja warunków udziału w postępowaniu nastąpi: 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/produkcja-filmow-reklamowych-propagandowych-i-informacyjnych-i-tasm-wideo-9270
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 A. W przypadku warunku określonego w punkcie V.1 lit. A i B w oparciu o 

oświadczenie wykonawcy, które musi być złożone wraz z ofertą lub jako element 

oferty. 

B. W przypadku warunku określonego w punkcie V. 2 w oparciu o wykaz usług wraz 

z referencjami zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat od daty 

niniejszego ogłoszenia. Wykaz zawierać ma usługi niezbędne do wykazania przez 

wykonawcę spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu. Wykaz 

zawierać ma informacje na temat przedmiotu zrealizowanych zamówień (nazwa), 

czasie realizacji oraz podmiotach na rzecz których zostały one wykonane. 

VI. Warunki techniczne realizacji usługi. 

1. Usługa zostanie zrealizowana z zachowaniem poniższych wymogów: 

Zapis wideo:  

•   HD 1920x1080 50P; 

•   prawidłowa ekspozycja; 

•   prawidłowe oświetlenie lampą przednią/boczną (powodującą tzw. „blik w oku”); 

•   zapis co najmniej 50 Mb/s. 

Zamawiający wymaga, by Wykonawca miał możliwość realizacji nagrań z wykorzystaniem 

sprzętu wyposażonego w minimum trzykrotny zoom optyczny. Zamawiający nie dopuszcza 

realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy urządzeń nagrywających wbudowanych  

w tablety, telefony komórkowe i smartfony. 

Zapis audio:  

•   dźwięk stereo; 

•   częstotliwość próbkowania 48 kHz; 

•   zapis po podłączeniu kablem XLR do nagłośnienia konferencji; 

•   dźwięk realizowany przez dźwiękowca, zgranie ścieżki na osobny sprzęt audio. 

2. Po realizacji nagrania, wykonawca przekaże zamawiającemu zmontowany materiał w ciągu 

10 dni kalendarzowych. Zamawiający przekaże swoje uwagi do otrzymanego materiału w 

ciągu 2 dni roboczych, a wykonawca będzie miał 2 dni robocze na wprowadzenie poprawek. 

3. Zmontowany przez wykonawcę materiał ma charakteryzować: 

•   brak usterek obrazu i dźwięku (w tym prawidłowa ostrość, brak „szumów” i artefaktów); 

•   prawidłowa synchronizacja audio i video; 

•   spójność barwna całości filmów. 
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4. Wyeksportowane filmy powinny się charakteryzować następującymi parametrami: 

•   1920x1080 P; 

•   format 16:9; 

•   kontener MP4 lub MOV; 

•   drobna korekta kolorystyczna; 

•   kodek H264; 

•   wysoki bitrate; 

•   dźwięk stereo 48 kHz, kodek AAC; 

•   poziom dźwięku zrównoważony. 

4. Wykonawca usługi zapewni stały kontakt z Zamawiającym. 

5. Całość majątkowych praw autorskich do utworów zrealizowanych przez wykonawcę w 

wyniku realizacji przedmiotu zamówienia przechodzi na Zamawiającego. 

VII. Termin realizacji zamówienia: 

Na wykonanie usługi przewiduje się okres od podpisania umowy do 30.12.2021 r. 

 

VI. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie 

1. Cena – waga 80%, 

2. Skrócenie wskazanego w punkcie VI.2 Zapytania ofertowego terminu przekazania 

zamawiającemu zmontowanego materiału – waga 20%. 
 

Kryterium: Cena – 80 % 

Sposób obliczenia:  

Wartość punktowa = (wartość brutto oferty najtańszej / wartość brutto oferty badanej) × 80  

 

Kryterium: skrócenie wskazanego w punkcie VI.2 Zapytania ofertowego terminu przekazania 

zamawiającemu zmontowanego materiału –  20%. 

Sposób obliczenia: 

Wartość punktowa:  1 dzień skrócenia – 4 pkt. 

   2 dni skrócenia – 8 pkt. 

3 dni skrócenia – 12 pkt. 
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4 dni skrócenia – 16 pkt. 

5 dni skrócenia – 20 pkt.  

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

Cena oferty ma być obliczona w złotych polskich. Cena oferty musi zawierać wszystkie 

koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak 

wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu 

oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

 

VIII. Oferta powinna zawierać: 

„Formularz oferty” wypełniony i podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do 

reprezentowania Oferenta – zał. nr 1, 

Parafowany wzór umowy – zał. nr 2, 

Wykaz usług odpowiadających wymogom określonym w punkcie V. 2 Zapytania ofertowego 

- zał. nr 3, 

Referencje potwierdzające należytą realizację usług wykazanych w wykazie usług 

stanowiących zał. nr 3 – zał. nr 4, 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 5; 

Oświadczenie o braku powiązań – zał. nr 6. 

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów 

dołączonych do oferty. Upoważnienie musi być w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii. 

 

IX. Miejsce oraz termin składania ofert: 

Oferty należy składać w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: Biuro Promocji 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Plac Hallera 1 90-647 Łódź pokój nr 227 w terminie do dnia 

22.02.2019 r. do godziny 15:30 oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: 

martyna.modranka@umed.lodz.pl do dnia 22.02.2019 r. do godziny 23:59:59. 
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X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy. 

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana 

umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

 

XI. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

lub wariantowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 

 

XII. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:  

Formularz oferty – zał. nr 1, 

Wzór umowy – zał. nr 2, 

Wykaz usług odpowiadających wymogom określonym w punkcie V.2 Zapytania ofertowego - 

zał. nr 3, 

Referencje potwierdzające należytą realizację usług wykazanych w wykazie usług 

stanowiących zał. nr 3 – zał. nr 4, 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 5, 

Oświadczenie o braku powiązań – zał. nr 6. 

 


