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ZAPYTANIE OFERTOWE1 

Zamawiający: 

Ministerstwo Klimatu 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

 

Osoba upoważniona do kontaktów:  

Marlena Mosionek - Departament Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu, 

 tel. 22 36 92 808 e-mail: marlena.mosionek@klimat.gov.pl; 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przygotowanie i produkcja sześciu animacji o charakterze informacyjno–promocyjnym 

przeznaczonych do emisji w Internecie.  

Wszelkie działania podlegać będą akceptacji Zamawiającego. 

Każda z animacji opatrzona będzie logotypem Ministerstwa Klimatu oraz oznakowaniem 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

II. CEL 

Podniesienie świadomości społeczeństwa i promowanie efektów środowiskowych projektów 

realizowanych w ramach przyznanego dofinansowania II osi priorytetowej Ochrona 

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu - Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2014-2020. 

Animacje mają na celu ukazanie roli funduszy europejskich w życiu każdego z nas. Ukazanie 

jak projekty środowiskowe zrealizowane/realizowane z Programu Infrastruktura i Środowisko 

zmieniają nasze życie. 

Każda z animacji dotyczyć będzie jednego działania II osi priorytetowej:  

1. Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem 

odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 

środowiska,  

2. Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi,  

3. Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, 

4. Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, 

5. Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego,  

 

Zapytanie ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie wywołuje określonych w nim skutków 

prawnych. 
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6. Animacja podsumowująca wszystkie powyższe działania i efekty środowiskowe 

Programu Infrastruktura i Środowisko. 

III. ZAKRES PRAC 

Zamówienie obejmuje: 

1) opracowanie szczegółowej koncepcji realizacji zamówienia obejmującej: 

a) tytuł cyklu animacji, 

b) koncepcję kreatywną animacji, 

c) oprawę graficzną i dźwiękową animacji (napisy, lektor, podkład muzyczny); 

2) opracowanie scenariuszy animacji obejmujących: 

a) temat animacji, 

b) tematyka animacji powinna obejmować zagadnienia II osi priorytetowej 

Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 

- Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem 

i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy 

naturalne oraz monitoring środowiska; 

- Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi; 

- Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach;  

- Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna; 

- Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego; 

3) produkcję i dostarczenie animacji przeznaczonych do emisji w Internecie. 

IV. PROPOZYCJE KOMUNIKATÓW 

Celem animacji jest ukazanie wszystkim mieszkańcom Polski bezpośrednich korzyści 

ekologicznych i społecznych z jakich korzystają i jakie je otaczają dzięki funduszom  

w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu - Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Każda z animacji będzie poświęcona jednemu z poniższych tematów (jeden temat na animację). 

Dla danego tematu Wykonawca powinien dostosować liczbę informacji do formy 30-

sekundowej animacji. 

Wykonawca przygotuje animacje na podstawie poniższych informacji, danych przekazanych 

przez Zamawiającego (załącznik 3, załącznik 4) oraz na podstawie dokumentu „Szczegółowy 

opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”- 

https://www.pois.gov.pl/media/84978/SzOOP_11_6.pdf. 

Animacja 1 - działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem  

i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz 

monitoring środowiska.  

Animacja ukaże, że dzięki funduszom europejskim realizowane są projekty wzmacniające 

odporność Polski na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zapobiegające 

zagrożeniom naturalnym jak powodzie oraz susze i reagowanie na nie. Działanie to ma wpływ 

https://www.pois.gov.pl/media/84978/SzOOP_11_6.pdf
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na nasze bezpieczeństwo, poprawia jakość życia oraz jakość środowiska nas otaczającego. 

Efekty działania to m.in.: 

− ograniczenie skutków występowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, 

− minimalizacja podtopień budynków oraz zalewania ulic, 

− retencjonowanie wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, 

− wykorzystanie wód opadowych do nawadniania terenów zielonych w okresach 

suchych, 

− ochrona rzek poprzez ograniczenie negatywnego, niekontrolowanego spływu wód 

deszczowych do nich. 

Animacja 2 - działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. 

Animacja ukaże, że dzięki funduszom europejskim możliwe jest stworzenie infrastruktury 

niezbędnej do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez: 

− Zapobieganiu powstawaniu odpadów komunalnych;  

− Przygotowaniu odpadów do ponownego użycia; 

− Recykling;  

− Odzysk; 

− Unieszkodliwianie.  

Jest to osiągnięte dzięki racjonalizacji systemu gospodarki odpadami. Realizowane są projekty 

w zakresie rozwoju infrastruktury pozwalającej na wykorzystywanie właściwości 

materiałowych odpadów oraz wykorzystujące energetyczne właściwości zmieszanych 

odpadów komunalnych.  

Dzięki dofinansowaniu powstaje: 

− infrastruktura do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w tym: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz bioodpadów), 

− instalacje do odzysku (np. termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii), 

w tym recyklingu odpadów (np. kompostowania odpadów zielonych),  

− instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.  

Animacja 3 - działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. 

Animacja przedstawi efekty działania polegające na zwiększeniu liczby ludności korzystającej 

z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone 

usuwanie biogenów. Osiągnięte jest to dzięki dokończeniu budowy systemów gospodarki 

wodno-ściekowej w aglomeracjach. Realizacja działania pozwala na wypełnienie zobowiązań 

akcesyjnych zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczynia się do ochrony  

i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobiegania zanieczyszczeniu wód 

powierzchniowych w Polsce.  

Animacja 4 – działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. 

Animacja przedstawi realizowane nowoczesne programy edukacyjne oraz informacyjno-

edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów. 

Dofinasowaniem wsparte są projekty polegające na rozbudowie potencjału dydaktycznego 

ośrodków edukacji ekologicznej oraz działania służące wzmocnieniu mechanizmów służących 
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ochronie przyrody. Osiągnięte jest to m.in. poprzez zwiększenie odsetka obszarów Natura 2000 

objętych planami zarządzania oraz zwiększenie powierzchni siedlisk wspartych w zakresie 

uzyskania lepszego statusu ochrony. 

Działanie 2.4.1a: ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych 

poprzez:  

• Czynną ochronę siedlisk 

• Czynną ochronę gatunków 

• Reintrodukuję gatunków 

Działanie 2.4.2a: rozwój zielonej infrastruktury, w tym zwiększanie drożności korytarzy 

ekologicznych lądowych i wodnych mających znaczenie dla ochrony różnorodności 

biologicznej i adaptacji do zmian klimatu poprzez: 

• Łączenie ekosystemów 

• Usuwanie barier w przemieszczaniu się zwierząt 

• Zalesianie i zadrzewianie 

Działania prowadzone są: 

• in-situ (na miejscu występowania) m.in. poprzez poprawę warunków hydrologicznych, 

eliminację gatunków inwazyjnych, utrzymywanie lub odtwarzanie właściwej struktury 

gatunkowej siedlisk, powstrzymanie naturalnej sukcesji siedlisk nieleśnych 

• ex-situ (poza miejscem występowania) i polegają na wprowadzaniu gatunków 

zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych. 

Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych (o zasięgu lokalnym  

i regionalnym, np. aleje drzew, liniowe zadrzewiania śródpolne, doliny rzek i innych cieków 

oraz same cieki) polega na poprawie łączności między siedliskami przyrodniczymi  

i umożliwienie swobodnego przemieszczania się zwierząt poprzez zniesienie lub ograniczenie 

barier komunikacyjnych. W tym celu odtwarzane są naturalne i półnaturalne zadrzewienia, 

obszary nieleśne i zbiorniki wodne, a także przywraca się ciągłość cieków wodnych. 

Animacja 5 – działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. 

Animacja ukaże, że dzięki funduszom europejskim możliwe jest zwiększenie ilości terenów 

zielonych w miastach (parki, zieleńce, tereny zieleni osiedlowej) poprzez rekultywację bądź 

remediację terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych działalnością człowieka. Celem 

działania jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach. Są to projekty 

dotyczące:  

− Wsparcia dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów, 

− Rozwoju terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, 

− Inwentaryzacji terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych. 

Animacja 6 – podsumowująca wszystkie działania 
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Animacja stanowić będzie podsumowanie powyższych działań i ich wpływ na środowisko  

i mieszkańców Polski. Będzie zawierała informację nt. przyznanych środków finansowych na 

projekty środowiskowe w skali całego programu (na realizację inwestycji w sektorze 

środowiska przewidziano łącznie ponad 3,5 mld euro ze środków UE), opisanie rodzajów 

projektów i ich efektów ekologicznych i społecznych.  

V. STYL ANIMACJI 

1) Animacja powinna mieć lekki, łatwy w odbiorze charakter. Powinna być bardzo prosta 

i czytelna. Nie powinna mieć charakteru mentorskiego, propagandowego czy 

moralizatorskiego, ale raczej informacyjny i zachęcający do korzystania z Funduszy 

Europejskich.  

2) Animacje mogą być połączone ze sobą wizualnie (taki sam styl animacji) lub np. poprzez 

tych samych bohaterów, wspólną grafikę, itp. 

VI. TECHNIKA ANIMACJI 

− Czas trwania każdej z animacji 1-6 to 30 sekund; 

− prosta i przejrzysta animacja, 

− forma przekazu: tekst, lektor, tło muzyczne, język migowy 

− dostępność formy dla osób z niepełnosprawnościami: audiodeskrypcja, napisy 

rozszerzone 

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

30 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

VIII. WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu co najmniej 

3 animacji do emisji w Internecie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.  

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć dokumenty 

potwierdzające należyte wykonanie ww. wskazanych animacji tj. referencje.  

Do postępowania mogą przystąpić Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; 

2) posiadają wszelkie uprawnienia i zezwolenia wymagane prawem niezbędne 

do wykonania zamówienia; 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie 

zamówienia; 
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IX. ELEMENTY OFERTY ZAWIERAĆ BĘDĄ: 

W ofercie Wykonawca powinien zawrzeć: 

1) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1) zawierający: 

a) nazwę i adres wykonawcy, 

b) dane kontaktowe do osoby upoważnionej do kontaktu, 

c) koszt oferty (netto i brutto), w tym wartość brutto praw autorskich do animacji, 

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2); 

3) referencje potwierdzające wykonanie co najmniej 3 animacji do emisji w Internecie  

4) wstępną koncepcję realizacji Zamówienia zawierającą w szczególności: 

a) koncepcję kreatywną (opis i przykłady proponowanej techniki animacji), 

b) przykładowy scenariusz jednej animacji na wybrany z tematów wymienionych 

w pkt. IV. 

5) Jeśli informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie  

z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

( Dz. U. z 2018 r. poz. 419)) to Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi 

wykazać, że wskazane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i podać 

uzasadnienie zastrzeżenia tych informacji. Wykonawca nie może zastrzec informacji 

dotyczącej oferowanej ceny na wykonanie zamówienia.  

X. FORMA SKŁADANIA OFERTY 

Elektronicznie (podpisany skan formularza oferty wraz z niezbędnymi załącznikami) na adres 

marlena.mosionek@klimat.gov.pl 

Wzór formularza oferty jest załączony do niniejszego zapytania. 

XI. TERMIN SKŁADANIA OFERTY 

Do 21 luty 2020 r.  

XII. KRYTERIA OCENY OFERT  

Maksymalną możliwą końcową oceną oferty jest 100 punktów. Zamawiający 

za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma najwięcej punktów w ramach kryteriów: 

 Kryterium Waga (%) 

1 Ocena przykładowego scenariusza animacji, w tym: 50 

 Zgodność propozycji z zapytaniem - poprawne rozumienie celów 

działania i odzwierciedlenie tego w scenariuszu. 

10 

Wyróżniające się podejście do tematu - przekaz wyróżnia się spośród 

innych przekazów reklamowych i jest łatwy do zapamiętania. 

10 

mailto:marlena.mosionek@klimat.gov.pl
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 Kryterium Waga (%) 

Czytelność i prostota przekazu - pomysł jest nieskomplikowany, 

jednoznaczny i łatwy do zrozumienia przez grupę docelową przy 

niewielkim zaangażowaniu uwagi. 

10 

Wartość edukacyjna – animacja wnosi nowe zagadnienia, o których 

odbiorca wcześniej nie miał w ogóle lub miał mniejsze pojęcie, 

rozwiewa wątpliwości. Po obejrzeniu animacji odbiorca będzie wiedział, 

jak ma teraz postępować. 

10 

Emocjonalność przekazu – przekaz zapewnia zaangażowanie emocji 

odbiorców za pomocą wciągającej historii. 

10 

2 Ocena przedstawionej koncepcji kreatywnej animacji, w tym: 10 

kompozycja, wyrazistość, związek z  tematyką oraz oryginalność 

przedstawienia tematyki,, nieprzypadkowość użytych elementów, 

spójność z opisem, harmonia użytych elementów  

3 Cena oferty 

Liczba punktów wyliczana wg wzoru:  

𝐶𝑏𝑛
𝐶𝑏𝑎
⁄ × 40pkt 

gdzie:  

𝐶𝑏𝑛 – Cena brutto oferty o najniższej cenie brutto 

𝐶𝑏𝑎 – Cena brutto oferty aktualnie ocenianej 

40 

 

XIII. INFORMACJE DODATKOWE 

Budżet 

1. Zamówienie będzie realizowane ze środków pomocy technicznej Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko.  

2. Budżet obejmuje przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych.  

3. Termin realizacji zamówienia 

30 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

4. Oznaczenie finansowania 

Materiały wyprodukowane w ramach zamówienia będą opatrzone:  

a) logo Ministerstwa Klimatu, 

b) oznakowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

5. Płatności 

Termin płatności: do 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na 

podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego należyte wykonanie 

zamówienia.  
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6. Autorskie prawa majątkowe  

W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe i zależne do utworów powstałych w ramach umowy, w tym do historii 

opowiedzianej w animacji, kreacji, hasła animacji, elementów graficznych, jak również prawa do 

korzystania i rozporządzania animacjami w całości i w części na czas nieograniczony 

na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) wprowadzanie do obrotu; 

3) wprowadzanie do pamięci komputera; 

4) nieodpłatne użyczenie; 

5) publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie; 

6) rozpowszechnianie w całości lub w częściach w inny sposób, w tym publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, 

a w szczególności w Internecie; 

7) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany 

utworów będących programami komputerowymi. 

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie  

i korzystanie z opracowań utworów, sporządzonych dla Zamawiającego lub przez 

Zamawiającego, oraz przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do nich, na wymienionych polach eksploatacji. 

7. Umowa 

W umowie z Wykonawcą znajdą się zapisy dotyczące nałożenia kar umownych w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

8. Inne 

Wykonawca zobowiązany będzie oświadczyć przy podpisaniu umowy, że zapoznał się  

z Polityką Środowiskową zamawiającego i że jest świadomy znaczenia zgodności  

z Polityką przy realizacji postanowień umowy. W związku z tym, zaleca się aby Wykonawca 

zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej dostępną na stronie Ministerstwa Klimatu 

(https://www.gov.pl/web/klimat/emas-w-ministerstwie). 

Klauzula informacyjna: 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki 

Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 

Warszawa. 

https://www.gov.pl/web/klimat/emas-w-ministerstwie
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Ministerstwo Klimatu jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie 

porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem). 

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w tym  

w szczególności w celu przeprowadzenia postępowania na na przygotowanie i produkcję 

sześciu animacji o charakterze informacyjno – promocyjnym przeznaczonych do emisji w 

Internecie. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu, 

związanego z wdrażaniem i promocją Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości podjęcia stosownych działań. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku:  

1. z przeprowadzeniem zamówienia na przygotowanie i produkcję sześciu animacji o 

charakterze informacyjno – promocyjnym przeznaczonych do emisji w Internecie, i jest 

niezbędne do wzięcia udziału w procesie  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

‒ podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie 

zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące 

funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających,   

‒ instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE 

powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz 

jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach 

PO IiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.                 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje: 

‒ prawo dostępu do swoich danych,  

‒ prawo do sprostowania swoich danych,   

‒ prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

‒ prawo do przenoszenia swoich danych,  

‒ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, 

‒ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa 

Funduszy i Polityki Regionalnej jest możliwy pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 

lub pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl. 

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa 

Klimatu, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej jest możliwy pod adresem: ul. Wawelska 

mailto:IOD@mfipr.gov.pl
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52/54, 00-922 Warszawa lub pod adresem poczty elektronicznej: 

inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl. 

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 


