ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
NA PRODUKCJĘ 25 FILMÓW PROMOCYJNYCH DLA PROGRAMÓW NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z siedzibą w Warszawie (00-695),
przy ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) planuje wszczęcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie usługa wykonania
filmów promocyjnych dla programów realizowanych w NCBR: programów krajowych, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(POWER).
W związku z powyższym, w celu oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający zwraca się
z prośbą o udzielenie informacji na temat szacunkowego kosztu realizacji usługi.
I.

Cel zamówienia:

Filmy, które powstaną w ramach niniejszego zamówienia będą wykorzystywane przez
Zamawiającego w działaniach promujących NCBR oraz ofertę NCBR: programy krajowe oraz
programy operacyjne: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Filmy mają pełnić funkcję informacyjno-promocyjną poprzez
przekazywanie informacji o programach oraz przedstawienie w nich wyników innowacyjnych
projektów realizowanych przez Beneficjentów w danym programie.
Szczegółowe informacje o programach NCBR znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego
(https://www.ncbr.gov.pl/), w tym m. in pod linkami:


Programy krajowe:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/



POIR:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/informacje-o-programie/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/informacje-o-i-i-iv-osi-po-ir/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci-po-ir/



POWER:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/

II.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie produkcja 25 filmów promocyjnych dla programów krajowych,
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (POWER) realizowanych w NCBR. Każdy z 25 filmów zostanie wyprodukowany
w dwóch wersjach:
a. Jedna wersja składająca się z materiału krótszego trwającego do 30-40 sekund,
b. Druga wersja składająca się z materiału rozszerzonego trwającego do 120 sekund.
Każdy z wyprodukowanych filmów będzie zawierał materiał obejmujący syntetyczną, atrakcyjną
w formie opowieść o projekcie zrealizowanym/realizowanym przez Beneficjenta, dobrej –
zrealizowanej przy wsparciu NCBR – praktyce biznesowej (case study Beneficjenta), itp. Filmy będą
przeznaczone m. in. do umieszczenia na stronie internetowej NCBR, w social mediach NCBR, emisji
w Punkcie Konsultacyjnym NCBR oraz podczas spotkań, konferencji i innych tego rodzaju
wydarzeń, prezentacji oraz w Internecie.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia liczby wyprodukowanych przez Wykonawcę
filmów w przypadku gdy kontakt z Beneficjentami rekomendowanymi do udziału w filmach będzie
utrudniony lub w innych sytuacjach niezależnych od Zamawiającego (np. Beneficjent wycofa swoją
zgodę na udział w filmie). W takiej sytuacji ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
skalkulowane na podstawie faktycznie zrealizowanej liczby filmów (Wynagrodzenie Wykonawcy =
liczba zrealizowanych filmów x cena za jeden film wskazana w formularzu szacunkowym).
III.

Kod CPV:

92111200-4 Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo
IV.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadaniem Wykonawcy będzie:
1. Przygotowanie i przekazane Zamawiającemu 25 filmów promocyjnych, każdy
wg następującej specyfikacji:
1) Film powinien być nowoczesny i dynamiczny, wzbogacony ścieżką dźwiękową (inna
ścieżka dźwiękowa dla każdego z filmów, dostosowana do dynamiki muzyka powinna
być wyciszana na czas wypowiedzi poszczególnych Beneficjentów), grafiką, tekstem
lektorskim oraz animacją (dodaną w postprodukcji, prezentacja danych/kluczowych
informacji uatrakcyjniona animacją);
2) Treść filmu powinna być zrozumiała dla przeciętnego odbiorcy niezwiązanego
z zagadnieniami badawczo-rozwojowymi i powinna mieć charakter popularnonaukowy. Celem każdego z filmów jest pokazanie korzyści, jakie dla społeczeństwa
niesie każdy z prezentowanych projektów;

3) Plan zdjęciowy: nagranie/a dot. danego projektu (rozmowa/y z Beneficjentem)
będzie/ą realizowane przez Wykonawcę w siedzibie Beneficjenta lub innym
wskazanym przez niego miejscu. Siedziby Beneficjentów będą zlokalizowane na
terenie Polski. Zamawiający będzie na bieżąco przekazywał wyłonionemu
Wykonawcy dane teleadresowe Beneficjentów, w siedzibach których zrealizowany
zostanie plan zdjęciowy zgodnie z ustalonym z NCBR harmonogramem.
Zamawiający nie dysponuje na etapie szacowania kosztu realizacji usługi listą
teleadresową ww. Beneficjentów.
Zamawiający skontaktuje się z Beneficjentami, zaprosi ich do udziału w projekcie,
a następnie – w przypadku zgody Beneficjenta - poinformuje ich o udziale w filmie
promującym dany projekt oraz przekaże informacje o osobach kontaktowych
z ramienia Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację filmu. Dalsze kontakty
(w tym m. in. umówienie terminów planu zdjęciowego) będzie prowadzić
Wykonawca filmu. Dane kontaktowe do Beneficjentów przekazane zostaną
wybranemu Wykonawcy.
Zamawiający nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów, w tym: podróży,
zakwaterowania oraz wyżywienia Wykonawcy oraz osób, którymi posługuje się przy
wykonaniu przedmiotu zamówienia, z tytułu realizacji niniejszego Zamówienia.
Ww. koszty winny być wkalkulowane przez Wykonawcę w całkowity koszt realizacji
zamówienia.
Udział Beneficjentów NCBR w filmach promocyjnych jest bezpłatny. Tzn., że nie
mogą oni otrzymywać żadnych dodatkowych wynagrodzeń z tego tytułu. W związku
z tym, Wykonawca nie może w kosztach realizacji przedmiotu zamówienia
uwzględniać honorariów dla osób występujących w poszczególnych filmach.
4) Film może uwzględniać zdjęcia oraz fragmenty filmów promocyjnych
zrealizowanych przez Beneficjentów danego programu. Wspomniane zdjęcia i filmy
zostaną dostarczone przez Beneficjentów i zostaną wykorzystane za ich zgodą.
Zamawiający nie gwarantuje przekazania takich materiałów, ich pozyskanie leży po
stronie Wykonawcy. Dodatkowo, Zamawiający nie gwarantuje, że Beneficjent będzie
posiadał materiały, które będzie można wykorzystać przy tworzeniu filmów;
5) Każdy z 25 filmów zostanie wyprodukowany w dwóch wersjach:
a. Jedna wersja składająca się z materiału krótszego trwającego do 30-40
sekund (Zamawiający dopuszcza ewentualne wydłużenie lub skrócenie czasu
trwania materiału w uzgodnieniu z Wykonawcą),
b. Druga wersja składająca się z materiału rozszerzonego trwającego do 120
sekund (Zamawiający dopuszcza ewentualne wydłużenie lub skrócenie czasu
trwania materiału w uzgodnieniu z Wykonawcą);

6) Film zostanie wykonany w standardzie FullHD, w rozdzielczości 1920x1080
(Zamawiający dopuszcza inną rozdzielczość zaproponowaną przez Wykonawcę);
7) Dźwięk stereo 2.0.;
8) Nagranie tylko w języku polskim, a także napisy w języku angielskim, jako możliwość
opcji.
9) Film będzie posiadał transkrypcję. Wykonawca opisze materiał, wykona transkrypcję
treści materiału i doda tekst transkrypcji do materiału. Do realizacji transkrypcji nie
może zostać wykorzystana żadna forma automatycznej realizacji transkrypcji.
Przygotowana przez Wykonawcę transkrypcja wymaga akceptacji przez
Zamawiającego.
10) Oznakowanie filmu odpowiednim ciągiem logotypów, w zależności od programu
NCBR, którego będzie dotyczył dany film:
a. logo NCBR
(do pobrania: http://www.ncbr.gov.pl/dlamediow/logotypy/narodowecentrum-badan-i-rozwoju/),
b. logo Funduszy Europejskich – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
flagą Rzeczpospolitej Polskiej oraz emblematem Unii Europejskiej
z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(do pobrania: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/promocja/zasadypromocji-i-oznakowania-projektow-1/zasadypromocji-i-oznakowania-projektowwersja-aktualna-od-1-stycznia-2018roku/).
c. logo Funduszy Europejskich – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER), flagą Rzeczpospolitej Polskiej oraz emblematem Unii
Europejskiej z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego
(do pobrania: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/promocja/zasadypromocji-i-oznakowania-projektow-1/zasadypromocji-i-oznakowania-projektowwersja-aktualna-od-1-stycznia-2018roku/).
2. Przekazanie Zamawiającemu dwóch opracowań technicznych dla każdego z filmów: film
w jakości Full HD nagrany na nośniku BDR i ewentualnie pendrive w formacie
umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach PC i Mac oraz plik mp4 do
zamieszczania i odtwarzania w Internecie. Nośniki nie będą zwracane przez Zamawiającego.
3. Zapewnienie udziału profesjonalnego lektora w roli komentatora treści w każdym filmie.
Zamawiający wskaże, która treść ma być nagrana. Zamawiający zastrzega sobie prawo
akceptacji zaproponowanego przez Wykonawcę lektora.
4. Zapewnienie innego podkładu muzycznego do każdego filmu oraz dostarczenie
Zamawiającemu oświadczenia/ń o nabyciu praw do wykorzystania wybranych fragmentów

utworów muzycznych przy produkcji filmów promocyjnych będących przedmiotem
niniejszego zamówienia. Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu do wyboru minimum 2
(dwa) podkłady muzyczne do każdego z filmów z serwisów stockowych, tj. z wirtualnych
magazynów muzyki lub wyprodukowanych utworów muzycznych, które na podstawie
wiedzy i doświadczenia Wykonawcy będą odpowiednie do wykonania profesjonalnego
montażu filmów. Jeśli żaden z podkładów muzycznych zaproponowanych przez Wykonawcę
nie spełni oczekiwań Zamawiającego, Wykonawca przedstawi bezkosztowo kolejne
propozycje podkładu muzycznego aż do uzyskania akceptacji Zamawiającego.
5. Realizacja oprawy graficznej 2D każdego filmu (dla każdego filmu: czołówki, tyłówki,
podpisów, intro w formie animowanej grafiki 2D, danych liczbowych – np. tytuł projektu,
wartość, cele itp.).
6. Przygotowanie dla każdego filmu scenariusza dopasowanego do danego projektu
i Beneficjenta realizującego projekt. Każdy scenariusz zostanie przygotowany przez
Wykonawcę na podstawie:
1) Briefu dla reżysera/scenarzysty wypełnionego przez Zamawiającego;
2) Briefu dla reżysera/scenarzysty wypełnionego przez Beneficjenta;
3) Wywiadu przeprowadzonego przez Wykonawcę (reżyser i/lub scenarzysta)
z Zamawiającym. Wywiad może zostać przeprowadzony osobiście, telefonicznie lub
przez Skype’a;
4) Wywiadu przeprowadzonego przez Wykonawcę (reżyser i/lub scenarzysta)
z Beneficjentem. Wywiad może zostać przeprowadzony osobiście, telefonicznie lub
przez Skype’a.
W ramach każdego ze scenariuszy Wykonawca przygotuje m. in. wypowiedzi przedstawicieli
Beneficjenta (np. osoba realizująca projekt, koordynator, inne osoby związane z projektem)
realizującego dany projekt. Wypowiedzi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną
przygotowane m. in. w oparciu o briefy i wywiady (pkt. 1-4) oraz m. in. następujące pytania:
jaki jest cel badań, czego one dotyczą, jakie jest ich znaczenie w szerszym kontekście (tj.
dlaczego ten projekt jest istotny i jaki będzie jego efekt). Każdy scenariusz przygotowany dla
danego filmu przez Wykonawcę będzie podlegał akceptacji Zamawiającego i Beneficjenta.
Wykonawca przygotuje dwa wzory briefów, każdy w pliku MS Word do edycji:



wzór briefu dla reżysera/scenarzysty wypełnionego przez Zamawiającego;
wzór briefu dla reżysera/scenarzysty wypełnionego przez Beneficjenta.

Wzory briefów będą podlegały akceptacji Zamawiającego.
7. Przygotowanie dla każdego filmu storyboard’u dopasowanego do danego projektu
i Beneficjenta realizującego projekt, a także informacji zebranych podczas wywiadów oraz

w briefach. Każdy storyboard przygotowany dla danego filmu przez Wykonawcę będzie
podlegał akceptacji Zamawiającego.
8. Zapewnienie do produkcji każdego z filmów profesjonalnego sprzętu. W cenie usługi
Wykonawca zapewni dla każdego filmu: scenariusz filmu, montaż, profesjonalne oświetlenie,
udźwiękowienie, efekty specjalne, opracowanie graficzne, transport sprzętu koniecznego do
prawidłowej realizacji filmu, nośniki (m. in. nośniki, na których Wykonawca przekaże filmy
Zamawiającemu), digitalizację, makeupistę/kę (zapewnienie udziału i usług stylisty makijażu
- podstawowy make-up, osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji przedmiotu
zamówienia).
Specyfikacja sprzętu koniecznego do realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Profesjonalna kamera;
2) Obiektywy (w tym obiektyw makro);
3) Statyw;
4) Podgląd;
5) Slider;
6) Mikrofon bezprzewodowy;
7) Mikrofon;
8) Lampy (zestaw min. trzech);
9) Baterie, filtry, folie, kable, karty pamięci.
Wykonawca, w razie potrzeby, zapewni inne, niewymienione powyżej sprzęty, jeśli okażą się
konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Przekazanie Zamawiającemu praw autorskich do wykorzystywania wszystkich materiałów
zawartych we wszystkich filmach oraz wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji
umowy, do eksploatacji w celach promocyjnych poprzez wszystkie możliwe prezentacje
publiczne.
10. Uzyskanie pisemnej zgody wszystkich osób występujących we wszystkich filmach (w tym.
m. in.: osób, których wypowiedzi zostały nagrane i są wykorzystane w filmach, jak i osób
pełniących role statystów, w szczególności występujących w tle nagrań wykonywanych w
siedzibach Beneficjentów) na publikację ich wizerunku (ewentualnie danych osobowych) na
wzorze oświadczenia przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Zamawiającego oraz bieżące przekazywanie Zamawiającemu oświadczeń uzupełnionych i
podpisanych przez wskazane wyżej osoby. Zamawiający wymaga, aby każda z osób
występujących w filmie wyraziła zgodę na dedykowanym jej oświadczeniu (każda osoba
podpisuje oddzielne oświadczenie).
V.

Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia

1. Planowane miejsca realizacji planów zdjęciowych do filmów: siedziby Beneficjentów
zlokalizowane na terenie Polski.

2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia
podpisania umowy lub do wykorzystania środków, z możliwością przedłużenia o kolejne 3
(trzy) miesiące w przypadku niewykorzystania całej kwoty z umowy. Usługi będą
realizowane na bieżąco, wg zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego, wyłączając
usługi opisane w ust. 1-2 Części VI. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.
VI.

Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegać zgodnie z poniższymi ramami czasowymi:
1. W terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca spotka się
z Zamawiającym w siedzibie NCBR w celu omówienia przedmiotu zamówienia, harmonogramu
i przekazania wskazówek związanych z jego realizacją.
2. W terminie do 14 grudnia 2018 r. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu co
najmniej 15 wyprodukowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego filmów
promocyjnych.
3. W terminie do 3 dni roboczych przed zaplanowanym terminem realizacji planu zdjęciowego w
siedzibie Beneficjenta (lub w innym wskazanym przez niego miejscu) Wykonawca przekaże
Zamawiającemu do akceptacji scenariusz danego filmu oraz storyboard danego filmu.
4. W terminie do 1 dnia roboczego od otrzymania od Wykonawcy scenariusza danego filmu oraz
storyboard’u danego filmu, o których mowa w ust. 3, Zamawiający dokona ich akceptacji lub
zgłosi Wykonawcy uwagi do scenariusza i/lub storyboard’u.
5. W terminie do 1 dnia roboczego od otrzymania uwag, o których mowa w ust. 4, Wykonawca
przekaże Zamawiającemu poprawiony scenariusz i/lub storyboard. W sytuacji, gdy Zamawiający
ponownie zgłosi uwagi do scenariusza i/lub storyboard’a, Wykonawca uwzględni je dokonując
niezbędnych poprawek i przekaże scenariusz i/lub storyboard w wersji ostatecznej do akceptacji
przez Zamawiającego nie później niż na 1 dzień przed zaplanowanym planem zdjęciowym.
6. W terminie do 4 dni roboczych od zrealizowania każdego planu zdjęciowego Wykonawca
przygotuje i dostarczy do akceptacji Zamawiającego, poprzez przesłanie linku na adres e-mail
Zamawiającego, film o danym projekcie (w dwóch wersjach).
7. W terminie do 2 dni roboczych od otrzymania filmu, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający
przekaże Wykonawcy uwagi do filmu lub go zaakceptuje.
8. W terminie do 2 dni roboczych od otrzymania uwag, o których mowa w ust. 7, Wykonawca
przekaże Zamawiającemu poprawiony film. W sytuacji, gdy Zamawiający ponownie zgłosi
uwagi do filmu, Wykonawca uwzględni je dokonując niezbędnych poprawek i przekaże film w
wersji ostatecznej do akceptacji przez Zamawiającego nie później niż do 10 dni roboczych od
terminu zrealizowania planu zdjęciowego.
9. W terminie do 11 dni roboczych od terminu zrealizowania każdego planu zdjęciowego
Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowania techniczne każdego z filmów w jakości Full

HD nagranych na nośniku BD-R i pendrive w formacie umożlwiającym odtwarzanie na
komputerach PC i Mac oraz plik mp4 do zamieszczenia i odtwarzania w Internecie.
10. W terminie do 11 dni roboczych od terminu zrealizowania każdego planu zdjęciowego
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały wszystkich oświadczeń, na których
Wykonawca uzyskał zgodę każdej osoby występującej w filmie na publikację jej wizerunku
(ewentualnie danych osobowych).
11. W terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na
produkcję filmu/ów Wykonawca skontaktuje się z Beneficjentem/ami (telefonicznie i/lub
mailowo) w celu umówienia planu zdjęciowego z udziałem przedstawicieli Beneficjenta/ów
i omówienia zasad współpracy (m. in. przygotowanie briefa dla reżysera/scenarzysty, wywiad,
itp.).
VII.

Sposób płatności

Płatność nastąpi za faktycznie wyprodukowany i przekazany Zamawiającemu film, każdorazowo po
stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania danego filmu w protokole odbioru, na
podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury, w terminie 14 dni roboczych od dnia jej
doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone i wypłacone na podstawie faktycznie
zrealizowanej i odebranej bez zastrzeżeń przez Zamawiającego liczby filmów.
Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiednio zmniejszeniu w przypadku, gdy Zamawiający
zdecyduje o realizacji mniejszej liczby filmów. Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawcę
o podjęciu decyzji o zmniejszeniu liczby produkowanych filmów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakładanej liczby filmów bez ponoszenia
jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.
W przypadku niewykorzystania kwoty wynagrodzenia za realizację 25 filmów w terminie realizacji
przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu w stosunku do
Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze.
VIII. Miejsce oraz termin składania informacji o koszcie usługi
Drogą e-mailową na adres maria.czapska-kepka@ncbr.gov.pl do dnia 07 października 2018 r.
do godz. 23:59:59.
Wyceny przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy szacowaniu przez NCBR wartości
zamówienia.
IX.

Wymagania dotyczące współpracy

Od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie:
1. Uzgadniania kwestii związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym: wyznaczenia osoby kontaktowej, spotkania
w siedzibie Zamawiającego (m. in. po podpisaniu umowy), telefonicznie, e-mail, oficjalna
korespondencja.
3. Przekazywania na każde życzenie Zamawiającego pełnej informacji o stanie realizacji
przedmiotu zamówienia.
4. Dochowania poufności otrzymanych informacji.
5. Zapewnienia udziału Zamawiającemu w każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
X.

Inne istotne informacje

1. W przyszłym postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający będzie
wymagał, aby Wykonawca:
1) wykazał się doświadczeniem w produkcji filmów promujących innowacje, innowacyjność,
badania i rozwój, itp., które zostały zrealizowane z udziałem aktorów i zdjęciami w plenerze
(plan zdjęciowy).
2) wykazał, że dysponuje lub będzie dysponować przy realizacji zamówienia co najmniej jedną
osobą pełniącą funkcję scenarzysty, która była odpowiedzialna za tworzenie scenariuszy do
filmów promocyjnych z udziałem aktorów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
3) Akceptacji lub modyfikacji przygotowywanych w ramach współpracy projektów filmów
oraz sposobów ich znakowania;
4) Rezygnacji, usunięcia lub zmiany wybranych elementów w każdym z filmów;
5) Wprowadzenia nieodpłatnych aktualizacji we wzorcach materiałów, które zostaną
zaprojektowane (powstaną) w trakcie realizacji zamówienia, w tym w szczególności: wzoru
briefa dla reżysera/scenarzysty wypełnionego przez Zamawiającego, wzoru briefa dla
reżysera/scenarzysty wypełnionego przez Beneficjenta. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wprowadzenie do ww. materiałów zaproponowanych przez Zamawiającego aktualizacji;
6) Zgłoszenia uwag dotyczących sposobu realizacji zadań przez personel Wykonawcy
realizujący przedmiot zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do zastosowania
wszystkich uwag Zamawiającego do sposobu realizacji zadań przez kluczowy personel;
7) Wprowadzenia zmiany kluczowego personelu realizującego przedmiot zamówienia ze
strony Wykonawcy, po podpisaniu umowy, w przypadku realizacji przez ten personel zadań
niezgodnie z umową lub w sposób naruszający wizerunek NCBR. Zmiana zostanie
uzgodniona z Wykonawcą;
8) Bieżącego kontaktu telefonicznego/mailowego z Beneficjentami, w siedzibach których będą
nagrywane filmy;
9) Przejęcia, bez dodatkowych opłat, praw własności wszelkich utworów powstałych
w wyniku zamówienia;

3.
4.
5.

6.

10) Uczestniczenia przedstawicieli NCBR w planach zdjęciowych/nagraniach, które będą
realizowane przez Wykonawcę w siedzibach Beneficjentów lub innych wskazanych przez
nich miejscach oraz zgłaszania na bieżąco, podczas nagrywania, uwag/sugestii do
nagrywanego materiału. Koszty delegacji przedstawicieli NCBR pozostają po stronie
Zamawiającego;
11) Odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji
przedstawionych warunków współpracy.
Wykonawca na prośbę Zamawiającego będzie zobowiązany do nieodpłatnej edycji finalnej
wersji filmu z zachowaniem spójności przekazu zawartego w scenariuszu.
Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Złożenie Zapytania o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest
równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi
skutków w postaci zawarcia umowy).
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów
powstałych w wyniku realizacji Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na
wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
666, ze zm.), a w szczególności w zakresie:
1) utrwalania, kopiowania, modyfikowania, wprowadzania do pamięci komputerów
i serwerów komputerowych;
2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
3) wystawiania na publiczną prezentację (na ekranie, nośnikach OOH; innych nośnikach
informacyjnych i reklamowych), w tym podczas seminariów i konferencji, w dowolnych
materiałach promocyjnych Zamawiającego promujących dany program/konkurs lub markę
NCBR, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
4) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych;
5) prawa do korzystania z utworów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, tłumaczenie na inne
języki;
6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
7) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 6 – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

7. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie na bieżąco współpracował z Zamawiającym
lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego, niebędącymi pracownikami
Zamawiającego.
8. Przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się
z Wykonawcą drogą mailową, telefoniczną lub osobiście.
9. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązuje się do przestrzegania przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 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 („RODO”).
10. W ramach realizacji zamówienia Wykonawcy zostaną udostępnione przez Zamawiającego dane
kontaktowe Beneficjentów projektów wspieranych przez NCBR do celów realizacji przedmiotu
zamówienia.
11. Jeśli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie konieczne powierzenie przez
Zamawiającego przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do
zawarcia z Zamawiającym Umowy powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych,
której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania. Zamawiający przed podpisaniem
z Wykonawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zweryfikuje przyjęte
u Wykonawcy środki bezpieczeństwa na podstawie arkusza weryfikacji podmiotu
przetwarzającego dane osobowe, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, np. poprzez
zmiany terminów i miejsc ujętych w harmonogramie.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zaproponowanych przez Zamawiającego rozwiązań
dot. realizacji przedmiotu umowy, o ile nowe rozwiązania będą korzystne dla realizacji celów
zamówienia i zostaną wprowadzone przez Wykonawcę nieodpłatnie.
14. Wycena powinna być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
15. Wycenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
16. Wycena powinna obejmować pełny zakres prac określonych w Zapytaniu oraz uwzględniać
wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
17. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń.
18. Za ustalenie świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji szacunkowego
wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
19. Umowa zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego, który będzie uwzględniał kary umowne za
nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy oraz możliwość jej przedłużenia.
20. Zmiany treści umowy nie będą powodowały przedłużenia końcowego terminu realizacji umowy,
ani zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany treści umowy zamówienia będą wymagały
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
21. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia,
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe

zapoznanie się z opisem zamówienia zawartym w Zapytaniu o szacowanie ceny, a także
sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny z należytą
starannością.
XI.

Wycena powinna być złożona na załączonym Formularzu szacunkowej wyceny,
którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania.

Załącznik nr 1
ARKUSZ WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE
- WZÓR
Lp.
1

Pytanie
Czy podmiot przetwarzający
dane osobowe planuje
wyznaczyć/wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (IOD)?

2

Jeżeli nie planuje
wyznaczyć/nie został
wyznaczony IOD to proszę o
wskazanie innej osoby do
kontaktu w kwestiach
związanych z ochroną danych
osobowych.

3

4

5

6

7
8

Czy podmiot przetwarzający
dane osobowe wprowadził
środki techniczne i
organizacyjne, które będą
spełniały wymogi RODO oraz
innych aktów regulujących
legalne przetwarzanie danych
osobowych?
Czy podmiot przetwarzający
dane osobowe korzysta z
dalszych przetwarzających dane
osobowe w procesie
przetwarzania danych
osobowych na zlecenie
administratora danych
osobowych?
Jeżeli podmiot przetwarzający
dane osobowe korzysta z
dalszych procesorów to czy są
oni zlokalizowani w ramach
EOG?
Czy dalszy procesor stosuje
środki techniczne i
organizacyjne spełniające
wymogi RODO oraz przepisów
krajowch w zakresie ochrony
danych osobowych?
Jeżeli transfer danych odbywa
się poza EOG to na jakiej
podstawie prawnej?
Czy podmiot przetwarzający

Odpowiedź
*
- tak zaplanowano wyznaczenie
- tak wyznaczono
- nie zaplanowano wyznaczenia
(uzasadnienie: np. nie jest wymagane
przepisami prawa)
- zaplanowano wyznaczenie (kiedy:
podać przewidywaną datę)
Osoba do kontaktu…..,
stanowisko/funkcja…., numer tel.

TAK/NIE/INNE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

Uwagi

Lp.

Pytanie
dane osobowe prowadzi rejestr
kategorii czynności dla
powierzonych operacji
przetwarzania danych
osobowych?
9
Czy podmiot przetwarzający
dane osobowe wdrożył
procedury dotyczące
zarządzania incydentami
bezpieczeństwa?
10
Czy podmiot przetwarzający
wprowadził środki
zapewniające, że systemy IT
używane do przetwarzania
danych osobowych są zgodne z
RODO oraz innymi aktami
regulującymi przetwarzanie
danych osobowych?
11
Czy podmiot przetwarzający
realizuje regularne audyty z
zakresu bezpieczeństwa danych
osobowych? Jeżeli tak to w
jakich odstępach czasu
odbywają się audyty? czy może
udostępnić raporty?
12
Czy podmiot przetwarzający
dane osobowe posiada aktualny
certyfikat ISO 27001?
*Właściwe podkreślić/uzupełnić

Odpowiedź
TAK/NIE

Uwagi

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

Oświadczenie:
W imieniu podmiotu przetwarzającego dane osobowe /nazwa podmiotu/na zlecenie Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju, oświadczam, że powyżej przekazane informacje są zgodne z prawdą. W przypadku zmiany któregokolwiek z
ww. elementów, zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia) powiadomić
o tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
……………………..

…………………………………

data

Ocena Inspektora Ochrony Danych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Wypełnia IOD NCBiR:

podpis

Rekomenduję/nie rekomenduję zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..
data

…………………………………
podpis

Załącznik nr 2

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - WZÓR
Zapisy/umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
pomiędzy:
……………………………………………………, zwanym dalej Administratorem
a
……………………………………………………, zwanym dalej Podmiot przetwarzający.

Mając na uwadze fakt, iż:
1) Strony planują/zawarły umowę z dnia [____] w przedmiocie [____], na podstawie, której Podmiot
przetwarzający zobowiązał się do przetwarzania danych osobowych (dalej „umowa”, „umowa
główna”),

§1
1. Przedmiotem przetwarzania są następujące kategorie (rodzaje) danych osobowych: /należy
wskazać np.: nazwiska i imiona, data, urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub
pobytu, numer ewidencyjny PESEL, numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód,
wykształcenie, numer telefonu, numer konta bankowego, e-mail/
2. Przekazywane na podstawie niniejszej umowy dane dotyczą następujących kategorii osób: /należy
wskazać np.: beneficjenci, eksperci, wnioskodawcy, personel projektu/
3. Przetwarzanie danych przez Podmiot przetwarzający na podstawie niniejszej umowy odbywa się
wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej na polecenie Administratora.
4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej umowy odnosi się do następujących
kategorii przetwarzań: /należy wskazać na operacje lub zestawy operacji wykonywanych na
danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, odpowiednio do zakresu współpracy z podmiotem przetwarzającym –
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie –
jakim kategoriom odbiorców, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie/.

5. Umowa niniejsza jest zgodna z Rozporządzeniem 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, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, „RODO”)
oraz powiązanymi z nim powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy. Podmiot przetwarzający zobowiązuje
się do przetwarzania powierzanych mu danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu
niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy głównej.

§2
Obowiązki i odpowiedzialność Stron
1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu artykułu 4
pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia:
a.

wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniło wymogi RODO i chroniło prawa osób,
których dane dotyczą,

b. dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi dla zapewnienia
spełnienia wymogów oraz zapewnienia ochrony praw osób, których dotyczą dane
osobowe, przekazywane na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z właściwymi
przepisami krajowymi, a także przyjętą przez Podmiot przetwarzający dokumentacją
ochrony danych.
3. W celu prawidłowej realizacji zawartej przez Strony Umowy głównej, Administrator powierza
Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do rodzajów
danych oraz kategorii osób, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.

§3
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niniejszym:
a) przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami
ochrony określonymi w niniejszej umowie;
b) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora – co
dotyczy także przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub
prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający; w takim wypadku
przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający zobowiązany jest poinformować

Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielenia takiej
informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
c) niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Podmiotu przetwarzającego,
wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 lub innych przepisów Unii Europejskiej lub przepisów
krajowych o ochronie danych osobowych.
d) dopuścić do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez
Podmiot przetwarzający oraz zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych
osobowych zobowiązały się do zachowania nieograniczonej w czasie tajemnicy, a także
prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych;
e) niezwłocznie informować Administratora danych o obowiązku prawnym udostępnienia
danych osobowych, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy zabraniają udzielenia takiej
informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
f) podejmować wszelkie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy Artykułu 32
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, aby zapewnić stopień
bezpieczeństwa przetwarzania danych odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności
osób, których dane dotyczą, w szczególności:
- pseudonimizację i/lub szyfrowanie danych osobowych,
- zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności systemów i usług
przetwarzania danych,
- zdolność do szybkiego przywrócenia danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,
- regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i
organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;
g) przestrzegać warunków korzystania z usług innego Podmiotu przetwarzającego, o których
mowa w Artykule 28 ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 poniżej;
h) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać
Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w Artykułach 32 – 36
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
i) niezwłocznie informować Administratora o tym, że osoba której dane dotyczą, skierowała do
Podmiotu przetwarzającego korespondencję zawierającą żądanie w zakresie wykonania praw,
o których mowa w rozdziale III RODO, jak również udostępniać treść tej korespondencji;
j) udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w Artykule 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 oraz umożliwiać Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczyniania się do nich;

§4
1. Strony zgodnie postanawiają, że powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Podmiot
przetwarzający podmiotowi trzeciemu (dalszemu przetwarzającemu) jest dopuszczalne wyłącznie
po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora w odniesieniu do konkretnego dalszego
przetwarzającego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2. W przypadku opisanym w ust. 1 Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do umownego
zobowiązania w formie pisemnej, każdego z dalszych przetwarzających do przestrzegania takich
samych obowiązków i zasad, jakie dotyczą Podmiotu przetwarzającego względem Administratora
na podstawie niniejszej umowy oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679, a także innych odnośnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający w razie skorzystania z usług dalszego przetwarzającego zobowiązuje się
nadto zapewnić, by przetwarzanie danych przez ten podmiot odbywało się wyłącznie w celu i w
zakresie opisanym w niniejszej umowie.

§5
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii czynności
przetwarzania, na zasadach, o których mowa w Artykule 30 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, który zawierać będzie informacje określone w pkt a – d
Artykułu 30 ust. 2 rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający w przypadkach, o których mowa w Artykule 37 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zobligowany będzie do wyznaczenia inspektora
ochrony danych. O fakcie wyznaczenia inspektora ochrony danych Podmiot przetwarzający
powiadomi Administratora, wskazując dane kontaktowe inspektora.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielania Administratorowi na każde żądanie
informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności do
niezwłocznego informowania o każdym przypadku naruszenia w zakresie ochrony danych
osobowych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania procedur służących
wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażania właściwych środków
naprawczych. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do udostępnienia procedur, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, na żądanie Administratora. Podmiot przetwarzający
zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 3 dni od przesłania przez Administratora
żądania, w tym zakresie.

5. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający bez zbędnej
zwłoki, jednak nie później niż 24 godziny od powzięcia wiadomości o naruszeniu, zgłasza ten
fakt Administratorowi wskazując w zgłoszeniu:
- opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie oraz
przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych
osobowych, których dotyczy naruszenie,
- imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych, lub oznaczenie innego punktu
kontaktowego, od którego można pozyskać informacje,
- opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,
- opis środków zastosowanych lub proponowanych przez podmiot przetwarzający w celu zapobieżenia
naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środków w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
6. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych
inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl .

następuje

na

adres

mailowy:

7. Jeżeli informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej nie da się ustalić w tym samym czasie
Podmiot przetwarzający ma obowiązek ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
8. Do czasu przekazania Podmiotowi przetwarzającemu instrukcji postępowania w związku z
naruszeniem ochrony danych osobowych, Podmiot przetwarzający podejmuje bez zbędnej zwłoki
wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
9. Podmiot przetwarzający dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych
powierzonych mu przez Administratora, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych
osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia tą dokumentację
na żądanie Administratora.
10. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych
osób przy pomocy, których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działania i
zaniechanie.
11. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych
w sposób naruszający przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez RODO lub gdy działał poza zgodnymi
z prawem instrukcjami Administratora danych lub wbrew tym instrukcjom.
12. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współdziałać z Administratorem danych na jego żądanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, których dane dotyczą, jak również
zapewnia, że obowiązek ten będzie wypełniać bezpośrednio dalszy przetwarzający w stosunku do
Administratora danych.

13. W razie stwierdzenia przez Administratora istnienia po stronie Podmiotu przetwarzającego
uchybień w zakresie realizacji niniejszej umowy prowadzących do naruszenia bezpieczeństwa
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, Administrator uprawniony będzie do:
a) żądania niezwłocznego usunięcia uchybień;
b) rozwiązania niniejszej umowy oraz Umowy głównej bez zachowania okresu wypowiedzenia.
14. W przypadku, gdy Administrator zapłaci odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę
spowodowaną przetwarzaniem, ma prawo żądania od Podmiotu przetwarzającego zwrotu części
odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi on odpowiedzialność.
15. Każda ze stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej stronie oraz osobom trzecim w związku
z powierzeniem przetwarzania danych, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem
postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, wskazanych
powyżej.

§6
Prawo do przeprowadzenia kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych
1. Strony zgodnie postanawiają, że Administrator uprawniony będzie do dokonywania kontroli
prawidłowości warunków przetwarzania powierzonych na podstawie niniejszej umowy danych
osobowych przez Podmiot przetwarzający, a Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do
współdziałania z Administratorem w celu realizacji powyższego zobowiązania w możliwe
szerokim zakresie, tj. w szczególności udostępni administratorowi wszelkie informacje niezbędne
do wykazania spełnienia przyjętych obowiązków oraz umożliwi Administratorowi lub
audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.
2. Termin przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 zostanie ustalony z Podmiotem
przetwarzającym, jednak kontrola nie może odbyć się później niż 5 dni roboczych od przekazania
Podmiotowi przetwarzającemu
3. Podmiot przetwarzający na każdy pisemny wniosek Administratora danych zobowiązany jest do
udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych osobowych,
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
4. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Administratora danych lub upoważniony przez
Administratora przedstawiciel audytora, sporządza protokół pokontrolny, który podpisują
przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z
Administratorem, dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na
celu usuniecie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
5. Administrator ma prawo żądania od Podmiotu przetwarzającego składania pisemnych wyjaśnień
dotyczących realizacji niniejszej umowy.

6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić w umowie z dalszym przetwarzającym,
możliwość przeprowadzenia przez Podmiot przetwarzający audytu zgodności przetwarzania
danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej umowie.
7. Koszty przeprowadzenia audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenia audytu, bez prawa
do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

§7
Wsparcie administratora danych w realizacji praw określonych w rozdziale III RODO
1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, podmiot przetwarzający w miarę możliwości pomaga
Administratorowi danych poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej
praw określonych w rozdziale III RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wsparcia Administratora danych w zakresie
realizacji następujących praw podmiotów danych:
a. Obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO,
b. Prawa dostępu do danych osobowych,
c. Prawa do sprostowania danych osobowych,
d. Prawo do usunięcia danych osobowych,
e. Prawo do ograniczenia przetwarzania,
f. Obowiązku informowania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o
ograniczeniu przetwarzania,
g. Prawa do przenoszenia danych osobowych,
h. Prawo do sprzeciwu,
i.

Kwestii związanych z prawem do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu
danych osobowych, w tym profilowaniu.

3. W przypadku otrzymania żądania od Administratora danych w zakresie uzyskania wsparcia w
związku z realizacją praw wymienionych w ust. 9 Podmiot przetwarzający w terminie 5 dni od
otrzymania żądania poinformuje Administratora danych o wykonaniu żądania.
4. Jeżeli podmiot przetwarzający nie jest w stanie zrealizować żądania, o którym mowa w ust. 10,
jest on zobowiązany do przygotowania i przekazania wyjaśnień opisujących przyczyny, dla
których nie zrealizował żądania Administratora.

§8
Czas trwania umowy
1. Powierzenie przetwarzania trwa przez czas obowiązywania umowy głównej.
2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Podmiot przetwarzający ma
obowiązek usunąć lub zwrócić Administratorowi – w zależności od decyzji Administratorawszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone, jak również usunąć ich istniejące kopie,
chyba że przepisy prawa powszechnego nakazują przechowywanie tych danych.

§9
Postanowienia końcowe
1. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednio przepisy
prawa kodeksu cywilnego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, oraz
innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy bez pisemnej zgody Administratora danych.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane są mu sankcje przewidziane za naruszenie
obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679. Jeżeli w wyniku naruszenia przez Podmiot przetwarzający przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz niniejszej umowy
Administrator zobligowany będzie do zapłaty kary pieniężnej lub odszkodowania, Podmiot
przetwarzający zobowiązuje się zwrócić Administratorowi wszelkie poniesione z tego tytułu
koszty i wydatki.
5. Zmiana niniejszej umowy nastąpić może wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

_______________________
Administrator

________________________
Podmiot przetwarzający

Załącznik nr 1
Pisemna zgoda administratora danych na korzystanie przez podmiot przetwarzający
z usług dalszych przetwarzających
Działając w imieniu administratora danych, zgodnie z § 4 ust. 1 umowy, niniejszym wyrażam zgodę na
korzystanie przez podmiot przetwarzający z usług dalszych przetwarzających na podstawie niniejszej
umowy.
Oświadczam, że podmiot przetwarzający przedstawił mi listę podprocesów, z których usług korzysta.
Lista stanowi załącznik do niniejszej umowy.

W imieniu administratora danych
……………………………………….
podpis, pieczątka, data

Załącznik nr 3
FORMULARZ SZACUNKOWEJ WYCENY

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY: .....................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM: .....................................................................................
TELEFON: ......................................................................................
FAKS: ...............................................................
ADRES E-MAIL: ....................................................
NUMER NIP:………………...…………...............
NUMER REGON: ................................................

WYCENA USŁUGI PRODUKCJI 25 FILMÓW PROMOCYJNYCH DLA PROGRAMÓW NCBR

Nawiązując do Zapytania o szacunkowy koszt wykonania przedmiotu zamówienia polegającego na
wykonaniu filmów promocyjnych dla programów realizowanych w NCBR: programów krajowych,
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (POWER) szacujemy:
Wykonanie przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w Zapytaniu za cenę:
netto: …………………………………. zł
brutto: …………………………………. zł


w tym wykonanie 1 (jednego) filmu za cenę:

netto: …………………………………. zł
(obliczona jako iloraz ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie
ujętym w Zapytaniu oraz liczby wyprodukowanych filmów - tj. 25)
brutto: …………………………………. zł
(obliczona jako iloraz ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie
ujętym w Zapytaniu oraz liczby wyprodukowanych filmów - tj. 25)

Oświadczamy, że
1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do zapytania o szacunkowy koszt.

2. Przyjmujemy do wiadomości, że:
1) złożenie wyceny na zapytanie o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku
odpowiedzi nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy);
2) powyższe zapytanie szacunkowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu
cywilnego;
3) Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania lub skorygowania zapisów
i warunków niniejszego zapytania;
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania szacunkowego bez
podania przyczyny.

…………………………………
miejscowość, data

……………………………….
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

