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Warszawa, dnia 24.06.2013 roku  
 

Zaproszenie do złożenia oferty 
 

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000,00 Euro 
na produkcję 6 odcinków filmów edukacyjnych - lekcji baletowych, w projekcie 

 
 „Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,  

priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe. 

(rodzaj zamówienia: dostawa) 
 

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej: 
 

Teatr Wielki - Opera Narodowa 

Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa 

 
2. Cel zadania 
 
Celem materiału jest przybliżenie odbiorcom podstawowych ćwiczeń i pozycji tańca klasycznego. Lekcje baletowe 

zostaną udostępnione na nowej stronie internetowej www.teatrwielki.pl, także za pośrednictwem urządzeń 

mobilnych. Realizacja ma na uwadze: 

– Wzrost wiedzy o tematyce baletowej 

– Budowanie i podtrzymywanie zainteresowania świadomego uczestnictwa w kulturze wszystkich grup 

społecznych, 

– Docieranie do nowej widowni, zwłaszcza młodych odbiorców 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
  
a) Produkcja 6 odcinków krótkich lekcji baletowych odbędzie się z udziałem tancerzy Polskiego Baletu 

Narodowego. Materiał powinien zostać przygotowany w formie 6 clipów o długości ok. 2 minut każdy. Odcinki 

powinny zawierać zestaw ćwiczeń baletowych tłumaczonych przez pedagoga, wykonywanych przez tancerza przy 

akompaniamencie pianisty na żywo. Sekwencja ćwiczeń: od podstawowych do trudniejszych, np. battement 

tendus, battement frappé, jeté, port de bras, double tour en l'air, grand jeté, fouetté, grand pirouette. Wymagane 

jest użycie efektu slow motion dla uwydatnienia niektórych elementów ćwiczeń. 

 
b) Zakres prac Wykonawcy obejmować będzie: 

- opracowanie koncepcji kreatywnej, 

- przygotowanie scenariusza z uwzględnieniem uwag przedstawiciela Polskiego Baletu Narodowego, 

http://www.teatrwielki.pl/
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- reżyserię, 

- przygotowanie artystów (w tym makijaż),  

- rejestrację obrazu z minimum 3 kamer, 

- oświetlenie filmowe sali baletowej, 

- przystosowanie scenograficzne sali baletowej (ew. tło), 

- rejestrację dźwięku: wypowiedzi + fortepian, 

- montaż, 

- postprodukcję obejmującą również tłumaczenie i opracowanie napisów w wersji angielskiej, 

- udźwiękowienie materiału. 

 

c) Zamawiający udostępnia: 

- lokalizację zdjęć: sala baletowa o powierzchni 250m2 

- kostiumy, drążek, fortepian, 

- dwóch tancerzy, pedagoga i pianistę 

 

4. Termin realizacji zamówienia ― od dnia podpisania umowy do 30 lipca 2013 roku. 
 
5. Warunki płatności 
 
Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna na podstawie faktury VAT wystawionej po 
sporządzeniu i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru z wykonania prac przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze VAT, w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.  
 
6. Warunki udziału  
 
a) Posiadanie odpowiedniego sprzętu technicznego (na własność lub do dyspozycji) do realizacji zamówienia.  
b) Dysponowanie pracownikami lub współpracownikami dającymi rękojmię należytej realizacji zadania, 
w szczególności posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 

 
* Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia  
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 
 
7. Sposób przygotowania Oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 
 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:  
a) osobiście lub pocztą na adres:  Teatr Wielki - Opera Narodowa 

Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa  

b) w wersji elektronicznej (podpisany skan) na e-mail: khosaniak@teatrwielki.pl 
   

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 01.07.2013 roku, do godziny 10.00 (decyduje data wpływu). 
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Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone potencjalnym Wykonawcom bez otwierania.  

 
Do Oferty należy dołączyć następujące dokumenty / skany dokumentów: 
wypełniony i podpisany formularz Oferty. 
 
W ofercie należy uwzględnić całościową kwotę netto i brutto realizacji zamówienia z podaniem szczegółowego 
kosztorysu poszczególnych elementów zamówienia w podziale na koszty netto i brutto. Cena za realizację 
zadania musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami 
Zamawiającego realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przekazanie praw autorskich.  
 
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty/skany dokumentów: 

1) Wypełniony i podpisany formularz Oferty 
2) Skan podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
3) Opis pomysłu na scenariusz oraz propozycje kreacji kluczowych elementów (max. 2500 znaków) 

 
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania 
się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania treści ofert.  
Dodatkowo informujemy, że Teatr Wielki – Opera Narodowa zawiera umowy na postawie własnych wzorów umów 
stosowanych w TW-ON.  

Niniejsze zamówienie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest zamówieniem 
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień 
publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania 
przyczyny. 

Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o 
dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa 
lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona. 

8. Kryteria wyboru oferty 
 

Przy  porównywaniu i wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: 
Cena – 50% (brutto) 
Kreatywność i zgodność propozycji z celami Zamawiającego z uwzględnieniem pkt. 2. – 50% 
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    FORMULARZ OFERTY 

w postępowaniu o wartości zamówienia  
nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000,00 Euro 

 
na produkcję 6 odcinków filmów edukacyjnych - lekcji baletowych, dla projektu objętego dofinansowaniem ze 

środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.: „Poprawa funkcjonalności Teatru 

Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko, priorytet: XI Kultura i dziedzictwo kulturowe. 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy. 
......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
NIP: .................................................................................................................................. 
REGON: ........................................................................................................................... 
Numer rachunku bankowego: .......................................................................................... 

 
1. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia: 

1) Oferujemy cenę netto: ........................ zł., a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ..........% cenę 
brutto: ....................................... zł., 

2. Oświadczam, iż zapoznałam / zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego 
i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że podpiszę umowę na warunkach zaproponowanych przez Zamawiającego. 

4. Załącznikami do niniejszego formularza Oferty stanowiącymi integralną jej część są: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

2) Opis pomysłu na scenariusz oraz propozycje kreacji kluczowych elementów  
 

 
 
 
 
 

Miejscowość ............................, dnia ....................................2013 roku. 
 

 
                                                         ........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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