
 

 
 
 
 

Kraków, dnia 15 grudnia 2020 r. 

ROZEZNANIE RYNKU 

Składający zapytanie o cenę 

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera 

Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków 

W związku z realizacją projektu „WSE = Uczelnia 2.0” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu III. Szkolnictwo wyższe 
dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: 
 

usługę związaną z przygotowaniem scenariusza, nagraniem i montażem filmów oraz 
przygotowaniem fotorelacji z organizowanych w ramach projektu WSE = Uczelnia 2.0 
Spotkań z Mistrzem (minimum 1 maksimum 12 nagrań) 
  

Specyfikacja przedmiotu zamówienia 

 
Celem zapytania jest ustalenie wartości cenowej usługi związanej z przygotowaniem 

scenariusza, nagraniem i montażem filmów oraz przygotowaniem fotorelacji z 
organizowanych w ramach projektu  

WSE = Uczelnia 2.0 Spotkań z Mistrzem 

 
1. Liczba paneli: 

Organizator planuje realizację minimum 1 maksimum 12 spotkań z mistrzem. 
 

2. Miejsce organizacji paneli : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,  
al. Jana Pawła II 39 A Kraków. Zamawiający zastrzega możliwość organizacji nagrań i paneli 
poza siedzibą Zamawiającego. 

3. Krótka charakterystyka wydarzenia: 
W Spotkaniu z mistrzem może brać udział min. 1 - max 3 panelistów. 
Przewidziano udział min. 1 panelisty spoza Krakowa w każdym panelu (zwrot kosztów 
noclegu oraz transportu). Warunek jednak nie jest konieczny, aby realizacja panelu była 
możliwa. 
Panelista to ekspert/specjalista w branży/specjalności, której dotyczy dany panel.  
 

4. Obsługa audiowizualna: 
Wycena powinna uwzględniać: 

• obsługę audiowizualną paneli (na potrzeby dydaktyczne): nagrywanie audio i video  

• obsługę fotograficzną wydarzenia i stworzenie fotorelacji z wydarzenia 

• opracowanie nagranego materiału w formie filmu ogólnego dla każdego panelu 
(czołówką, napisy, elementy graficzne w tym logotypy UE i POWER), format 16:9 

• opracowanie nagranego materiału w formie krótkiego filmiku (do 30 sekund) 
wykorzystywanego jako informacja i zaproszenie do udziału w wydarzeniu 

• nagranie krótkiej wypowiedzi ekspertów (np. życzenia dla pracowników WSE, 
zaproszenie do wykładu etc.) 



 

 
 
 
 

• nagranie krótkiej wypowiedzi władz uczelni i lub zespołu projektowego mającej 
charakter promocji projektu, wydarzenia oraz zaproszenia do udziału w spotkaniu 

• w/w nagrania powinny być przedstawione jako odrębne filmiki oraz jeden spójny film 
będący relacją z wydarzenia 

• w/w nagrania powinny być możliwe do publikacji w mediach społecznościowych 
(kanał YouTube, Facebook, Instagram etc.) 

• oferent powinien założyć, że dzień nagraniowy trwać będzie od 4 h do 6 h pracy 
operatora 

• nagrania będą służyły jako materiały dydaktyczne i informacyjne o wydarzeniu  
i zamieszczone będą w sieci wewnętrznej uczelni, do której dostęp mają pracownicy 
uczelni, na stronie www uczelni oraz w mediach społecznościowych uczelni 
(Facebook, Instagram, Youtube itp.). 

• filmy mają być przeznaczone dla pracowników uczelni i obrazować tematykę  i cechy 
projektu jak i danego spotkania z mistrzem spotkania z mistrzem 

• mogą zawierać elementy animacji, prezentacji, grafik, itp. 

• nagrania powinny być zrealizowane zgodnie z zasadami promocji POWER określonych 
na stronie https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-
promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/zasady-promocji-i-oznakowania-
projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/  

• nagrania powinny być spójne z zasadami promocji uczelni (logo uczelni, kolorystyka 
etc.) 

5. Proponowana cena powinna uwzględniać również dojazd oraz transport potrzebnych 
urządzeń/materiałów do miejsca, w którym dany panel będzie miał miejsce. 

6. Tematyka spotkań, scenariusz wydarzenia i konstrukcja nagrania będzie każdorazowo 
szczegółowo ustalana min. Jeden tydzień przed każdym panelem.  

 

 
 

 

Wymagania:  

 

• Doświadczenie w opracowaniu minimum 4 scenariuszy i nagrań o charakterze 
edukacyjnym 

 

 

Powyższe wymagania Oferent powinien potwierdzić poprzez podpisanie oświadczenia, które 

jest częścią składową formularza ofertowego 

  

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/


 

 
 
 
 

Miejscowość …..data … 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa firmy/imię i nazwisko: ……………………. 

Adres: ……………………..  

tel.: ……………………………..   www (jeśli dotyczy):……………………………….  

e-mail: …………………………………………….. 

Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w ww. Rozeznaniu rynku: 

Przedmiot zamówienia Kwota brutto za przygotowanie 

scenariusza, nagranie i montaż 

1 szt. filmu 

Usługa związana z przygotowaniem 
scenariusza, nagraniem i montażem 
filmów oraz przygotowaniem fotorelacji 
z organizowanych w ramach projektu 
WSE = Uczelnia 2.0 Spotkań z Mistrzem 
(minimum 1 maksimum 12 nagrań) 
  

 

 

 

……………………………zł brutto/ 1 szt. 

filmu 

 

Oświadczam, że spełniam wymagania stawiane przez Zamawiającego , posiadam: 

• Doświadczenie w opracowaniu minimum 4 scenariuszy i nagrań o charakterze 
edukacyjnym 

Podpis oferenta 

  



 

 
 
 
 

Obowiązek informacyjny 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że: 
1) Administratorem danych osobowych podanych przez oferenta jest Wyższa Szkoła 

Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39a,  31-
864 Kraków (dalej „WSE”). 

2) Inspektorem ochrony danych w WSE jest Pan Piotr Pieniążek, Al. Jana Pawła II 39a,  31-
864 Kraków. 

3) Dane osobowe oferenta przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego 
postępowania oraz zawarcia i wykonania umowy z wybranym oferentem na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit b) RODO, 

4) Dane osobowe oferentów będą przechowywane przez okres realizacji Projektu „WSE = 
Uczelnia 2.0” i 2 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym złożono do Komisji Europejskiej 
zestawienie wydatków, w których ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego 
projektu. O terminie, o który mowa w zdaniu poprzednim Zamawiającego informuje 
Instytucja Pośrednicząca. 

5) Dane osobowe oferenta nie będą nikomu udostępniane, chyba że będzie to niezbędne 
do wykonania umowy, której stroną jest WSE (np. obsługa systemów informatycznych, 
umowa na realizację Projektu) lub wynikać to będzie z przepisów prawa. 

6) Dane osobowe oferenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

7) Dane udostępnione przez oferenta nie będą podlegały profilowaniu. 
8) Oferentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także 

dokonywania zmian, żądania ich usunięcia na zasadach określonych przepisami RODO, 
z uwzględnieniem właściwych przepisów. 

9) Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail 
daneosobowe@wse.krakow.pl lub pisemnie na adres siedziby. 
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