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Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku nr 6/2018 z dnia 15.11.2018r. 
  

Zamawiający Collegium Civitas   
Plac Defilad 1  
00 - 901 Warszawa  
NIP 5252083784  
REGON 012769984  
www.civitas.edu.pl  

Nazwa projektu w ramach 
którego robione jest 
zamówienie 

„#POLAND. Unexpected Chance” realizowany w ramach Programu 
Nowoczesna Promocja Zagraniczna 

Przedmiot zamówienia 1.Produkcja materiałów filmowych „Wall of faces”  
 cel i profil odbiorcy: osoby młode chcące podjąć naukę na 

poziomie wyższym (licencjat/magisterium) w Polsce, osoby 
chcące kontynuować naukę, rodzice potencjalnych 
kandydatów, w szczególności obywatele Ukrainy i 
Kazachstanu. 

 język produkcji: polski/angielski (dodatkowo napisy w języku 
polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim, kazachskim) 

 najważniejsze informacje dla odbiorcy: benefity studiowania 
w PL, możliwości rozwoju, kontakty, niepowtarzalna 
atmosfera uczelni etc.  

 Przekaz społeczny: Polska jest krajem otwartym, zapewnia 
możliwości rozwoju naukowego i zawodowego kandydatom 
z zagranicy. 

 forma produkcji: max. 2 minutowa dynamiczna produkcja, 
przyciągająca widza, brak stosowania zbędnych upiększeń, 
które mogą utrudnić zrozumienie komunikatu. 

 Łączna liczba filmów – 4  
 
2. Produkcja materiałów filmowych: cykl 10 filmików dotyczących 
specjalności/kierunków dostępnych w ofercie Collegium Civitas 

 cel i profil odbiorcy: osoby młode chcące podjąć naukę na 
poziomie wyższym (licencjat/magisterium) w Polsce, osoby 
chcące kontynuować naukę, rodzice potencjalnych 
kandydatów, obywatele Ukrainy i Kazachstanu. 

 język produkcji: polski/angielski (dodatkowo napisy w języku 
polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim, kazachskim) 

 najważniejsze informacje dla odbiorcy: prezentacja oferty 
edukacyjnej Collegium Civitas  

 Przekaz społeczny: Polska jest krajem otwartym, zapewnia 
możliwości rozwoju naukowego i zawodowego kandydatom 
z zagranicy. 

http://www.civitas.edu.pl/
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 forma produkcji: max. 2 minutowa dynamiczna produkcja, 
przyciągająca widza, brak stosowania zbędnych upiększeń, 
które mogą utrudnić zrozumienie komunikatu. 

 Łączna liczba filmów – 10 
 

3. Realizacja sesji zdjęciowych 
 przeprowadzenie 8 profesjonalnych sesji zdjęciowych dla 

bohaterów 4 filmów „Wall of Faces”  
 wykorzystanie: jako baza wyjściowa dla tworzenia postów w 

mediach społecznościowych, bannerów internetowych, 
grafik i kampanii promocyjnych adresowanych do odbiorców 
zagranicznych.  

Termin realizacji  Do 28.02.2019r. 
 

Termin składania ofert 21.11.2018r.  
 

Dane kontaktowe w 
przypadku dodatkowych 
pytań  

Edyta Kostrzewa  
Dział Koordynacji Projektów CC 
Tel. 22 656 71 34 

Sposób złożenia oferty Ofertę należy przygotować na załączonym poniżej formularzu 
ofertowym i jego skan z podpisem złożyć elektronicznie na adres: 
edyta.kostrzewa@civitas.edu.pl  
 
W przypadku braku możliwości złożenia oferty w wersji 
elektronicznej, ofertę pisemną należy dostarczyć do siedziby uczelni, 
tj. na adres:  
Collegium Civitas 
Dział Koordynacji Projektów CC, p. X, pok. 1024  
PKiN, Plac Defilad 1  
00-901 Warszawa    
do dnia określonego jako termin składania ofert. 
Oferty składane w formie pisemnej winny być dostarczane na w/w 
adres w godzinach pracy Działu, tj. 08:00-16:00.  
W przypadku złożenia oferty drogą listowną liczy się data wpływu 
przesyłki do siedziby uczelni 

UWAGA: niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU z dnia 15.11.2018r. 

OFERENT (nazwa i dane 
kontaktowe: adres, e-mail, 
numer telefonu)  

 

 

Przedmiot oferty cenowej: 
1.  Produkcja materiałów filmowych „Wall of faces” (4 filmy) 
2. Produkcja materiałów filmowych: cykl 10 filmików 
dotyczących specjalności/kierunków dostępnych w ofercie  
3.  Realizacja sesji zdjęciowych  

Oferowana cena: 
 

1. …………………... 
2. …………………… 
3. …………………… 

Oferowana cena łączna: 
 

 

 

Oświadczam, że:  
1. Zapoznałem/am się z treścią zapytania o cenę Collegium Civitas z dnia 15.11.2018 r. znane mi 

są warunki w nim ujęte oraz uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje umożliwiające 
podanie informacji cenowej. 

2. Spełniam warunki wobec wykonawcy podane w rozeznaniu rynku.  

3. Oferowana przeze mnie cena obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem zmówienia.  

Wycena jest ważna 30 dni od daty jej złożenia. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..      ……………………………………… 

Data        Podpis 

 

 

 

 


