
 1  

ZATWIERDZAM 

……………………  

REGULAMIN KONKURSU  

na wykonanie projektu scenariusza oraz koncepcji graficznych filmu 

animowanego pod roboczym tytułem  

„Co by było gdyby zwierzęta mówiły? Niedźwiedź Wojtek”  

Organizator, zwany również Zamawiającym: 

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ  

KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 

UL. WOŁOSKA 7, 02-675 WARSZAWA 
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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM   

1. Nazwa Zamawiającego: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu 

2. Adres Zamawiającego: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa  

3. NIP Zamawiającego:  525-21-80-487 

4. Strona internetowa Zamawiającego: www.ipn.gov.pl   

II. FORMA KONKURSU  

1. Niniejszy konkurs prowadzony jest na podstawie: 

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1986 ze zm.), zwaną dalej Pzp; 

2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 

r., poz. 1191,1293); 

3) niniejszego Regulaminu konkursu, zwanego dalej Regulaminem. 

2. Wartość konkursu nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 Pzp. 

3. Konkurs jest konkursem otwartym jednoetapowym.  

4. Nagrodą w niniejszym konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia  

z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. 

5. Zamawiający wyda nagrodę tj. zaprosi do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki 

w terminie 15 dni od dnia ustalenia wyników konkursu. 

III. MAKSYMALNY PLANOWANY ŁĄCZNY KOSZT WYKONANIA PRAC 

REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE PRACY KONKURSOWEJ 

Maksymalny planowany przez Zamawiającego łączny koszt wykonania prac realizowanych na 

podstawie postępowania konkursowego, wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych nie 

może przekroczyć kwoty 100 000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy PLN brutto). Koszt ten 

obejmuje wszystkie etapy produkcji animacji, a więc: development, prepordukcja, produkcja, 

postprodukcja. Uczestnicy konkursu muszą przedstawić kalkulacje kosztów produkcji filmu 

animowanego, obejmujące wszystkie wymienione etapy. załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.  

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU  

1. Cel i zadanie konkursu 

1) celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji artystycznej oraz merytorycznej 

filmu animowanego, realizowanego w technologii 2D pod roboczym tytułem „Co by było 

gdyby zwierzęta mówiły? Niedźwiedź Wojtek”. Film pod względem technicznym: 

technika animacji, forma artystyczna oraz rozwiązania graficzne ma bezpośrednio 

nawiązywać do filmu animowanego pt. „Co by było gdyby zwierzęta mówiły? Baśka 

Murmańska”. Pod względem fabularnym/narracyjnym ma ukazać w sposób przystępny 

dla dzieci II wojnę światową w oparciu o dzieje Niedźwiedzia Wojtka z Armii generała 

Władysława Andresa;  

2) zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę, zgodnie z ustawą oraz 

zasadami Regulaminu konkursu, koncepcji, która będzie podstawą do opracowania pełnej 

dokumentacji developmentu filmu umożliwiającej produkcję animacji. Uczestnik 

konkursu, którego pracę konkursową Sąd konkursowy uzna za najlepszą zostanie 

zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na opracowanie 

scenariusza, scenopisu, storybordu, koncepcji plastycznych: postaci i lokacji, animatiku 

oraz wykonanie finalnego filmu w technice 2D animacji komputerowej. 

2. Opis przedmiotu konkursu oraz założenia i wytyczne do konkursu:  

http://www.ipn.gov.pl/
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1) przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika konkursu na rzecz 

Zamawiającego scenariusza, koncepcji plastycznych, przykładowych scen z filmu  

w formie graficznej, kosztorysu produkcji;  

2) w wyniku postępowania konkursowego zostanie wyłoniony Wykonawca, który stworzy 

film animowany w technice 2D z elementami typografii, odnoszący się  

w warstwie, artystycznej do filmu pt. „Co by było gdyby zwierzęta mówiły? Baśka 

Murmańska”. W ramach realizacji zostanie przygotowany scenopis, storyboard, animatik 

oraz produkcja filmu w technice  2D oraz animacji komputerowej na podstawie opisu 

zamówienia. Film musi być wykonany w wersji językowej polskiej Powinny być również 

przygotowane napisy w języku angielskim. Szczegółowy Opis Przedmiotu konkursu 

zawarty został w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

V. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU KONKURSU  

Termin wykonania przedmiotu umowy planowany jest na listopad 2019 r.  

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU  

W KONKURSIE 

1. W celu przystąpienia do konkursu należy złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w 

konkursie (załącznik nr 2 do Regulaminu). 

2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć w Centrali Zamawiającego: 

ul. Wołoska 7, 02-657 Warszawa, Kancelaria. 

3. Termin składania wniosków: do dnia 09.07.2019 r. do godz. 10.00. 

4. Wniosek należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie zabezpieczonej przed 

otwarciem. Kopertę należy opisać następująco: 

INSTYTUT  PAMIĘCI  NARODOWEJ 

Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 

ul. Wołoska 7,  02-657 Warszawa 

WNIOSEK  

O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA: 

Realizację filmu animowanego „Co by było gdyby zwierzęta mówiły? Niedźwiedź Wojtek” 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 09.07.2019 r. GODZ. 11.00 

5. W przypadku złożenia wniosku po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci taki wniosek 

bez rozpatrzenia.  

6. Otwarcie wniosków nastąpi w Centrali Zamawiającego w Warszawie przy  

ul. Wołoskiej 7, pok. 223:09.07.2019 r. o godz. 11:00. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem  

w konkursie. 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE (WNIOSKI) 

1. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się uczestnicy którzy: 

1) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich ośmiu (8) lat mogą wykazać się 

produkcją lub uczestnictwem w produkcji co najmniej dwóch filmów animowanych  

w technologii 2D, w tym co najmniej jeden o tematyce historycznej;  

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu tj.:  

a) co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej ośmioletnie (8) doświadczenie  

w roli reżysera, w co najmniej 2 projektach w zakresie realizacji animowanych 

filmów w przeciągu ostatnich 8 lat; 
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b) co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej pięcioletnie (5) doświadczenie  

w roli scenarzysty, w co najmniej 2 projektach w zakresie realizacji 

animowanych filmów w przeciągu ostatnich 5 lat; 

c) co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej pięcioletnie (5) doświadczenie  

w roli Animation Supervisor’a, w co najmniej 2 projektach w zakresie realizacji 

animowanych filmów w przeciągu ostatnich 5 lat; 

3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ust. 1 Pzp ustawy Pzp. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w konkursie zostanie dokonana metodą spełnia – nie 

spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte we właściwych 

dokumentach złożonych przez Uczestnika wraz z wnioskiem.   

3. Uczestnik może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w konkursie,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. Uczestnik, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA  

1. Uczestnik, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, 

ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 

lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę  

z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych  

i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu uczestnika. Przepisu zdania pierwszego nie 

stosuje się, jeżeli wobec Uczestnika, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

 Uczestnik nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Uczestnika, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 

24 ust. 8 ustawy Pzp. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 

Uczestnika, Zamawiający zapewnia temu Uczestnikowi możliwość udowodnienia, że jego 

udział w przygotowaniu konkursu nie zakłóci konkurencji. 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Uczestnik składa wraz  

z wnioskiem (załącznik nr 2 do Regulaminu) oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia (załącznik nr 3 do Regulaminu); 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w konkursie Uczestnik składa wraz  

z wnioskiem (załącznik nr 2 do Regulaminu) poniższe dokumenty: 

1) wykaz zrealizowanych produkcji dotyczących animowanych filmów o tematyce 

historycznej (wg załącznika nr 4 do Regulaminu), 

2) wykazu osób o których mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 2 Regulaminu (wg załącznika nr 

5 do Regulaminu). 

3. Dokumenty składane wraz z wnioskiem mogą być przedstawione w formie oryginału lub 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, z tym, że wniosek stanowiący załącznik nr 1 
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do Regulaminu w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów 

musi być potwierdzona przez przedstawiciela Uczestnika lub pełnomocnika (zgodnie  

z dokumentem określającym status prawny Uczestnika lub dołączonym do wniosku 

pełnomocnictwem).  

4. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 oraz 3a Pzp, Zamawiający wzywa Uczestników, którzy  

w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub 

dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 

pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia 

wniosek Uczestnika podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie konkursu. 

Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Uczestnika 

warunków udziału w konkursie.  

5. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, nie później niż w dniu 

wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z UCZESTNIKAMI KONKURSU A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ.  

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Uczestnikami odbywa się drogą pisemną  

z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień  

i informacji za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1219). Nr faksu Zamawiającego: (22) 581-88-14, adres e-mail: wzp@ipn.gov.pl    

2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie treść dokumentu 

przekazanego faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1219). 

3. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z udzielanym zamówieniem publicznym 

były opatrzone dopiskiem: konkurs na realizację filmu animowanego „Co by było gdyby 

zwierzęta mówiły? Niedźwiedź Wojtek”. 

4. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki 

sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią. 

5. Osobą uprawnioną do kontaktu jest: Joanna Wasylczuk. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA Wniosku  

1. Warunki ogólne: 

1) każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek w języku polskim po dokładnym 

zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem - złożenie większej liczby wniosków spowoduje 

odrzucenie wszystkich wniosków złożonych przez danego Uczestnika; 

2) wniosek należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym Regulaminie 

oraz zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu; 

3) Wniosek musi być podpisany przez osoby upełnomocnione do reprezentowania 

Uczestnika; 

4) pełnomocnictwo osób podpisujących wniosek do reprezentowania Uczestnika, oraz 

podpisania wniosku musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do wniosku; 

oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny Uczestnika (odpisu z właściwego rejestru), to do wniosku 

należy dołączyć pełnomocnictwo, wystawione na reprezentanta Uczestnika przez osoby 

do tego upełnomocnione; 

5) wszelkie pełnomocnictwa załączone do wniosku powinny być w formie oryginału lub 

mailto:wzp@ipn.gov.pl
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poświadczonej notarialnie kopii; 

6) żadne dokumenty wchodzące w skład wniosku, w tym również te przedstawiane w formie 

oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego; 

7) Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku; 

2. Warunki dotyczące Uczestników wspólnie składających wniosek: 

1) wniosek musi być podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkich 

Uczestników występujących wspólnie; 

2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Uczestników 

wspólnie składających ofertę musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega 

wykluczeniu z konkursu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, tj. przedstawić oświadczenie  

o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do Regulaminu); 

3) Uczestnicy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania ich w konkursie; 

4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem); 

5) wypełniając wniosek, składając oświadczenia, jak również wypełniając inne dokumenty 

powołujące się na „Uczestnika”, w miejscu np. nazwa i adres Uczestnika należy wpisać 

dane wszystkich Uczestników wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. Forma przygotowania wniosku: 

1) wniosek winien być napisany czytelnie i trwałą techniką w języku polskim na maszynie 

do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem; 

2) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa Uczestnika, siedziba lub czytelny 

podpis w przypadku pieczęci imiennej; 

3) wszelkie zmiany w treści wniosku (poprawki, przekreślenia, itp.) muszą być parafowane  

i datowane przez osobę lub osoby podpisujące wniosek; 

4) zaleca się, aby wszystkie strony wniosku były kolejno ponumerowane i parafowane; 

5) zaleca się, aby cały wniosek był trwale spięty. 

XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

OCENIE WNIOSKÓW W CELU ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA PRAC 

KONKURSOWYCH.  

1. Zamawiający dopuści do udziału w konkursie i zaprosi do składania prac konkursowych 

Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. 

2. Uczestnicy konkursu nie spełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają 

wykluczeniu z konkursu. 

XIII. SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO  

1. Sąd konkursowy składa się z czterech osób tj.  

1) Przewodniczący Sądu: Adam Hlebowicz; 

2) Sekretarz Sądu: Joanna Wasylczuk;  

3) Członek Sądu: Rafał Pękała; 

4) Członek Sądu: Barbara Pamrów. 

2. Do współpracy z Sądem Konkursowym mogą zostać powołani konsultanci, eksperci lub 

biegli. O potrzebie powołania ewentualnych ekspertów zdecyduje Sąd Konkursowy.  

3. Do zadań Sądu Konkursowego należy w szczególności: 

1) dokonanie oceny spełniania przez Uczestników Konkursu wymagań określonych  

w Regulaminie Konkursu na podstawie złożonych wniosków; 
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2) ocena prac konkursowych według wymagań i kryteriów określonych w Regulaminie 

Konkursu; 

3) sporządzanie informacji o pracach konkursowych; 

4) rozstrzygnięcie Konkursu wraz z uzasadnieniem; 

5) wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie Konkursu; 

6) identyfikowanie wszystkich prac konkursowych po zatwierdzeniu przez Organizatora 

Konkursu rozstrzygnięcia Konkursu, poprzez przyporządkowanie prac poszczególnych 

Uczestników Konkursu w oparciu o numer umieszczony na karcie identyfikacyjnej. 

XIV. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH REGULAMINU KONKURSU  

1. Uczestnicy konkursu mogą zwracać się o wyjaśnienie postanowień Regulaminu. 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.  

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie terminu o którym mowa powyżej 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający udostępni 

na stronie internetowej na której zamieszony jest Regulamin.  

5. Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Uczestników konkursu. 

6. Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące Konkursu przekazane telefonicznie lub 

ustnie są nieskuteczne.  

XV. ZAKRES SZCZEGÓŁOWEGO OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ, ZAKRES 

RZECZOWY, FORMA OPRACOWANIA, SPOSÓB PREZENTACJI PRACY 

KONKURSOWEJ 

1. Informacje ogólne o przygotowaniu pracy konkursowej:  

1) praca konkursowa w sposób jednoznaczny musi pokazywać przyjęte przez Uczestnika 

rozwiązania techniczne i graficzne, a także koncepcyjne. Pracę powinna cechować 

czytelność informacji tekstowych oraz graficznych;  

2) zaleca się, aby Uczestnik konkursu uwzględnił przy sporządzaniu pracy konkursowej 

wytyczne zawarte w Regulaminie konkursu;  

3) praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich stron trzecich zarówno w zakresie 

opracowania merytorycznego, jaki i w zakresie rozwiązań graficznych i plastycznych; 

4) istotnym wymogiem przygotowania pracy konkursowej jest nawiązanie do filmu 

animowanego „Co by było gdyby zwierzęta mówiły? Baśka Murmańska” pod względem 

artystycznym, animacyjnym oraz narracyjnym/fabularnym. Z filmem można zapoznać się 

na kanale YT Instytutu Pamięci Narodowej; 

5) nie będą rozpatrywane prace konkursowe, które zostały opracowane w sposób 

umożliwiający identyfikację ich autorów a Uczestnik konkursu/Uczestnicy konkursu, 

którzy złożyli taką pracę konkursową będzie/będą wykluczony/wykluczeni z konkursu.  

2. Zawartość pracy konkursowej oraz jej opracowanie:  

1) szczegółowy zakres pisemnego opracowania pracy konkursowej zawiera Załącznik nr 1 do 

Regulaminu (Opis Przedmiotu Zamówienia); 

2) praca konkursowa powinna składać się z:  

a) części opisowej, 

b) części graficznej, 

c) zamkniętej koperty z kartą identyfikacyjną pracy konkursowej (Załącznik nr 7 do 

Regulaminu), 

d) zamkniętej koperty z płytą CD/DVD z wersją elektroniczną pracy konkursowej; 

3) praca konkursowa powinna zawierać: 
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a) część opisową tj.: 

 scenariusz filmu w formacie A4, który będzie zgodny z tematyką określoną  

w załączniku nr 1 do Regulaminu, 

 pisemną informację o planowanych przez Uczestnika Konkursu łącznych kosztach 

wykonania filmu, z uwzględnieniem wszystkich etapów produkcji oraz wersji 

lektorskich (polska i angielska) i promocji filmu (Załącznik nr 8 do Regulaminu), 

 opracowana w formie pisemnej w formacie A4 koncepcja promocji filmu oraz 

koncepcja przygotowania wersji językowych.  

b) część graficzną tj.: 

 dwie koncepcje plastyczne tzw. „concept art” ilustrujące treść scenariusza, które 

zaprezentują estetykę obrazu filmu. W wybranej przez Uczestnika technice  

i formie, format nie większy niż A4, 

 dwie próbki graficzne (test sceny) pokazujące estetykę „finalnej kompozycji 

filmu”. Efektem mają być kadry identyczne lub zbliżone do filmu animowanego  

pt. „Co by było gdyby zwierzęta mówiły? Baśka Murmańska””. Test wykonania 

sceny filmu ma pokazać pomysł Uczestnika konkursu na koncepcję graficzną, 

estetykę postaci i teł i ma nawiązywać do filmu „Co by było gdyby zwierzęta 

mówiły? Baśka Murmańska”. Chodzi tu o pokazanie autorskich rozwiązań 

technologicznych finalnej animacji, jakimi dysponuje Uczestnik konkursu. Test 

scen ma pokazać rozwiązania technologiczne bazujące na stworzeniu 

specjalistycznych cyfrowych algorytmów i filtrów przetwarzania obrazu  

i wykorzystania ich do kompozycji filmu.. W celu przygotowania dwóch próbek 

graficznych Uczestnik konkursu może zainspirować się fotografiami archiwalnymi 

zamieszczonymi w załączniku nr 8 do Regulaminu, 

c) zamkniętą kopertę z kartą identyfikacyjną pracy konkursowej musi zawierać kartę 

identyfikacyjna pracy konkursowej, wypełnionej według Załącznika nr 7 do 

Regulaminu. Zamknięta koperta musi być opisana jako „Karta identyfikacyjna”, 

d) zamkniętą kopertę z CD/DVD z elektroniczną wersją pracy konkursowej, powinna 

zawierać płytę CD/DVD z całością pracy konkursowej (rysunki oraz tekst w wersji 

elektronicznej). Rysunki powinny być zapisane w formatach (*.jpg), (*.pdf) lub (*.tif) 

w rozdzielczości 300 dpi., natomiast pliki tekstowe powinny być zapisane w formacie 

(*.pdf). Zawartość płyt powinna mieć możliwość kopiowania, nie może być chroniona 

hasłem, ani zabezpieczona w taki sposób, aby Zamawiający nie mógł z nich korzystać. 

Płyta CD/DVD powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie. Pliki oraz płyta 

powinny być pozbawione cech umożlwiających identyfikację autorów. Kopertę należy 

opisać jako „Płyta CD/DVD”; 

4) pracę konkursową należy oznaczyć wyłącznie sześciocyfrową liczbą identyfikacyjną. 

Liczbę tę należy umieścić na wszystkich elementach pracy, takich jak: 

a) część graficzna – koncepcje plastyczne, próbki graficzne (test sceny),  

b) część opisowa – scenariusz, scenopis, informacja o planowanych kosztach produkcji, 

koncepcja promocji filmu, koncepcja przygotowania wersji językowych, 

c) zamknięta koperta z karta identyfikacyjną pracy konkursowej, 

d) zamknięta koperta z płytą CD/DVD z wersją elektroniczną pracy konkursowej, 

e) opakowanie pracy konkursowej. 

Zaleca się umieszczenie liczby rozpoznawczej w prawym górnym rogu. Wysokość cyfr  

ok 1 cm; 

5) żaden z powyższych elementów pracy konkursowej nie może być opatrzony nazwą 

Uczestnika konkursu składającego pracę, ani innymi informacjami umożliwianymi 

zidentyfikowanie autora pracy przed rozstrzygnięciem Konkursu przez Sąd konkursowy. 

W przypadku przesłania pracy za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, adres  

i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą Uczestnika konkursu;  
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6) materiały nieobjęte zakresem Konkursu nie będą oceniane.  

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW 

DOPUSZCZONYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Prace konkursowe należy złożyć w Centrali Zamawiającego: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa 

– Kancelaria do dnia …………………. godz. 10.00 (termin złożenia prac Zamawiający 

określi odrębną informacją, po dokonaniu oceny wniosków).  

2. Potwierdzeniem złożenia pracy konkursowej będzie wypełniony załącznik nr 9 do 

Regulaminu.   

3. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy, zaproszeni do składania prac 

konkursowych. 

4. Prace należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie  

i zapoznanie się z zawartością opakowania. Opakowanie musi zostać opisane w sposób 

następujący:  

INSTYTUT  PAMIĘCI  NARODOWEJ 

Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 

ul. Wołoska 7,  02-657 Warszawa 

PRACA KONKURSOWA W KONKURSIE NA: 

 

„Realizację filmu animowanego „Co by było gdyby zwierzęta mówiły? Niedźwiedź Wojtek”” 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM  ………………….., GODZ. 11.00 

      

 (sześciocyfrowy numer identyfikacyjny) 

5. UWAGA!!! 

W przypadku gdy praca konkursowa jest składana w inny sposób niż osobiście, adres i nazwa 

podana na kopercie nie mogą być adresem i nazwą Uczestnika konkursu. W takim przypadku 

wraz z pracą konkursową należy złożyć otwartą kopertę wraz z potwierdzeniem złożenia 

pracy konkursowej (załącznik nr 9 do Regulaminu). Na kopercie musi być wskazany adres 

niebędący adresem Uczestnika konkursu. Na ten adres zostanie odesłane pokwitowanie 

złożenia pracy konkursowej.  

6. Praca konkursowa złożona przez Uczestnika może być wycofana wyłącznie przed upływem 

terminu składania prac konkursowych. Wycofanie pracy może nastąpić po przedstawieniu 

oryginalnego pokwitowania złożenia pracy, wystawionego przez Zamawiającego.  

7. Wprowadzanie zmian i uzupełnień do pracy konkursowej możliwe jest wyłącznie przed 

upływem terminu do składania prac konkursowych. Wprowadzenie zmian lub uzupełnień 

pracy konkursowej, musi nastąpić z zachowaniem wymogów określonych dla pracy 

konkursowej, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe 

oznaczenia: „Zmiana / Uzupełnienie”.  

8. Prace przesłane pocztą, kurierem lub dostarczone w inny sposób, które dotrą do 

Zamawiającego po terminie składania prac, co zostanie potwierdzone w sporządzonym 

protokole, nie będą uznane za złożone i mogą być odebrane przez Uczestnika wyłącznie na 

koszt Uczestnika.  

9. Prace konkursowe zostaną zaszyfrowane przez Sekretarz Sądu konkursowego poprzez nadanie 

indywidualnego, trzycyfrowego kodu każdej pracy poprzedzonego literką N . (np. N000). Z tej 

czynności zostanie sporządzony protokół, który zostanie przekazany Dyrektorowi 

Generalnemu IPN. 

10. Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu Zamawiający zawiadamia uczestników  

o wynikach i otrzymanych ocenach.  
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XVII. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA 

TYCH KRYTERIÓW 

1. Tryb oceny prac konkursowych 

1) oceny prac dokonuje Sąd konkursowy, na posiedzeniach niejawnych, oceniając zgodność 

prac, co do zasady z istotnymi wymogami formalnymi i merytorycznymi określonymi w 

Regulaminie oraz dokonując oceny prac konkursowych na podstawie kryteriów 

określonych w niniejszym rozdziale;  

2) Sąd konkursowy rozstrzyga konkurs, wybierając spośród prac konkursowych najlepszą 

pracę konkursową. W szczególności Sąd konkursowy: 

a) wskazuje prace, które powinny brać udział w postępowaniu konkursowym lub wskazuje 

na te prace, które nie będą mogły brać w nim udziału ze względu na nie spełnianie 

wymagań określonych w Regulaminie, 

b) sporządza informację o nagrodzonej pracy konkursowej, wraz z rankingiem pozostałych 

prac, 

c) Sąd konkursowy spośród nienagrodzonych prac może rekomendować te, które  

w dalszej kolejności, w wyniku rezygnacji przez zwycięzcę konkursu, mogą być 

zaproszone do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, o zaproszeniu decyduje 

kolejna pozycja w rankingu ocenionych prac, 

d) przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu,  

e) opracowuje zalecenia pokonkursowe dla pracy, która uzyskała nagrodę, 

f) przedstawia wyniki konkursu do zatwierdzenia Dyrektora Generalnego IPN, 

g) przygotowuje uzasadnienie braku rozstrzygnięcia konkursu.  

2. Kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów. 

1) ocenie będą podlegać prace konkursowe opracowane przez Uczestników Konkursu 

spełniające wymagania niniejszego Regulaminu; 

2) każda z prac konkursowych będzie podlegała osobnej ocenie; 

3) prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów: 

Lp. Kryteria oceny pracy konkursowej Punkty/Waga 

1. 

Wartość artystyczna projektu scenariusza filmu animowanego 

1a) oryginalność i pomysłowość scenariusza (od 0 do 60 pkt) 

1b) zgodność merytoryczna z wydarzeniami historycznymi (od 0 do 

30 pkt). 

Maksymalnie 90 pkt 

2. 
Poziom artystyczny koncepcji plastycznych („concept art”) – ocena 

estetyki obrazu (od 0 do 10 pkt) 
Maksymalnie 10 pkt 

3. 

Poziom artystyczny próbek graficznych (test sceny) pokazujących 

estetykę  

a. Ocena estetyczna obrazu (od 0 do 10 pkt), 

b. Poziom szczegółowości obiektów animacji (od 0 do 20 pkt), 

c. Ocena wierności plastycznej z filmem pt. „Co by było 

gdyby zwierzęta mówiły? Baśka Murmańska” (od 0 do 50 pkt).  

Maksymalnie 80 pkt 
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Lp. Kryteria oceny pracy konkursowej Punkty/Waga 

4. 
Planowany przez Uczestnika Konkursu łączny koszty wykonania 

pracy konkursowej. 
10% (waga) 

W ramach kryteriów opisanych w punkcie 1-3 maksymalna możliwa do uzyskania przez 

uczestnika liczba punktów to 180. 

Liczba punktów przydzielona w kryterium opisanym w punkcie 4 ustalona zostanie zgodnie  

z poniższym wzorem: 

P = 
Pmin 

x 10 
Pb 

P – liczba otrzymanych punktów za kryterium „Planowany przez Uczestnika Konkursu łączny koszty 

wykonania pracy konkursowej.” 

Pmin – najniższy planowany przez Uczestnika Konkursu łączny koszty wykonania pracy konkursowej.  

Pb – planowany przez Uczestnika Konkursu łączny koszty wykonania pracy konkursowej badanej 

 Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

  Za najlepszą pracę konkursową zostanie uznana praca, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WZORU UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – WZÓR UMOWY 

Istotne dla stron postanowienia realizacji przedmiotu konkursu zawiera wzór umowy (załącznik  

nr 10 do Regulaminu). 

XIX. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU 

1. Pola eksploatacji prac konkursowych oraz postanowienia dotyczące przejścia autorskich 

praw majątkowych najlepszej pracy konkursowej na Zamawiającego konkursu 

1) Uczestnik konkursu, którego praca konkursowa uznana została za najlepszą i otrzymał 

nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na 

opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy 

konkursowej, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej 

na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej 

skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji 

drukowanych, plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 

wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

b) umieszczenie i wykorzystywanie w dowolnej skali lub części we wszelkich materiałach 

publikowanych dla celów promocyjnych Zamawiającego, 

c) wprowadzanie w dowolnej części do Internetu i pamięci komputera, umieszczaniu  

i wykorzystywaniu w ramach publikacji on-line, 

d) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

e) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie  

za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawane  

za pośrednictwem satelity i Internetu, 

f)  wykorzystanie w dowolnej części dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub 

identyfikacji Zamawiającego jego programów, audycji i publikacji, 

g) sporządzenie wersji obcojęzycznych; 
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2) Uczestnik konkursu oświadczy i zagwarantuje, iż korzystanie przez Zamawiającego 

z utworu, nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych 

prawa autorskich osób trzecich. 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

UCZESTNIKOM KONKURSU  

Uczestnikom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

XXI. INFORMACJE DODATKOW. 

1. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa  

w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający żąda od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Zamawiający informuje, iż wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

XXII. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 
1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu konkursu, 

2. Załącznik nr 2 – wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, 

3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

4. Załącznik nr 4 – wykaz zrealizowanych produkcji, 

5. Załącznik nr 5 – wykaz osób, 

6. Załącznik nr 6 – informacja o szacowanych kosztach, 

7. Załącznik nr 7 – karta identyfikacyjne pracy konkursowej, 

8. Załącznik nr 8 – fotografie archiwalne, 

9. Załącznik nr 9 – potwierdzenie złożenia pracy konkursowej, 

10. Załącznik nr 10 – wzór umowy, 

11. Załącznik nr 11 – klauzula informacyjna.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(wytyczne) 

 

1. Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie filmu w technice dwuwymiarowej animacji 

komputerowej pod roboczym tytułem „Co by było gdyby zwierzęta mówiły? Niedźwiedź Wojtek”. 

Film pod względem technicznym: technika animacji, forma artystyczna, sposób narracji oraz 

rozwiązania graficzne, ma bezpośrednio nawiązywać do filmu animowanego pt. „Co by było gdyby 

zwierzęta mówiły? Baśka Murmańska” ( dostępny na kanale YT IPN).Pod względem 

fabularnym/narracyjnym ma opowiadać w sposób przystępny dla dzieci historię II wojny światowej 

w oparciu o dzieje Niedźwiedzia Wojtka z Armii generała Władysława Andresa. Chcemy aby dzieci 

po obejrzeniu filmu wiedziały jak: doszło do wybuchu II wojny światowej, wyglądał podział ziem II 

RP pomiędzy okupantów, czym były deportacje ludności Polskiej na Syberię dokonywane przez 

ZSRS, powstała Armia Generała Andresa, wyglądał jej szlak bojowy. Narratorem filmu ma być 

Niedźwiedź Wojtek, który będzie opowiadał zarówno o wydarzeniach wymienionych powyżej jak 

 i opowie dzieciom swoja historię.  

2. Zamawiający będzie aktywnie uczestniczył w produkcji filmu na każdym z jego etapów, a więc: 

developmentu, preprodukcji, produkcji, postprodukcji, przygotowaniu wersji językowych. 

3. Przedmiot zamówienia będzie obejmował: 

1) Wytyczne formalne. 

a) Film animowany w technice 2D animacji komputerowej, zrealizowany  

w dynamicznej formie z wykorzystaniem animacji, motion design, elementów graficznych, 

typografii, z wykorzystaniem zdjęć, filmów, dokumentów archiwalnych.  

b) Szacunkowy czas utworu powinien wynosić ok. 6-7 minut, 

c) Film powinien być przygotowany w polskiej wersji językowej.  

d) Tekst lektorski powinien być przygotowany przez Wykonawcę na podstawie informacji 

przekazanych przez Zamawiającego i w ścisłej z nim współpracy, 

e) Do filmu powinny być przygotowane napisy (pliki tekstowe) w formacie *.srt (SubRip), 

synchronizowane z czasem filmu, w języku angielskim. 

f) Koncepcja wizualna filmu powinna być spójna i mieć unikatowy charakter artystyczny, 

możliwe są inspiracje oraz referencje do istniejących materiałów filmowych, czy 

ikonograficznych, o ile sposób ich przetworzenia, inspiracji nie naruszy praw autorskich 

innych osób czy podmiotów. W warstwie estetycznej oraz narracyjnej nawiązujący do filmu 

animowanego pt. „Co by było gdyby zwierzęta mówiły? Baska Murmańska”  

g) Elementy graficzne, postaci, umundurowanie, elementy uzbrojenia, obiekty, lokacje powinny 

być przygotowane na podstawie materiałów referencyjnych w ścisłej współpracy  

z konsultantem historycznym oraz Zamawiającym, powinny również być przygotowane  

z niezwykłą dbałością o detale i realia historyczne, 

2) Wytyczne techniczne animacji. 

a) Materiał filmowy powinien być przygotowany w technice 2D w rozdzielczości Full HD  

o rozdzielczości 1080p, 

b) Animacja powinna być przygotowana na obiektach 2D (postaci, lokacje, budynki, elementy 

wyposażenie, etc.) z elementami 2D (mapy, dokumenty, etc.), 

c) Film powinien być udźwiękowiony, 

d) Wykonawca musi zapewnić muzykę – kompozycja własna Wykonawcy, 

e) Finalne wersje filmu powinny być przygotowane w następujących formatach: 
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 Nieskompresowany: kodek PRORES 422 (standardowy), rozdzielczość Full HD, Frame 

rate: 25p, 

 do Internetu: format mp4; kodek h.264, rozdzielczość Full HD, Frame rate: 25p, 

f) Film musi zwierać logotypy Instytutu Pamięci Narodowej i Centrum Edukacyjnego IPN im. 

Janusza Kurtyki Przystanek Historia 

g) Wykonawca przekażę wszystkie materiały, pliki źródłowe oraz pliki projektów na 

zewnętrznym dysku/dyskach.  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 

Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu  

ul. Wołoska 7, 02-657 Warszawa 

WNIOSEK 

O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁ U W KONKURSIE  

Działając w imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu zgłaszam chęć udziału  

w konkursie na wykonanie projektu scenariusza oraz koncepcji graficznych filmu 

animowanego „Co by było gdyby zwierzęta mówiły? Niedźwiedź Wojtek” 

Dane Uczestnika: 

Nazwa: ......................................................................................................................................... 

Adres siedziby: ............................................................................................................................ 

………………............................................................................................................................... 

Telefon/Fax: ................................................................................................................................ 

Adres poczty elektronicznej (e-mail): ...................................................................................... 

NIP: .............................................................................................................................................. 

Oświadczam, że udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji oraz utworów 

stanowiących przedmiot praw autorskich, przekazywanych w trakcie niniejszego konkursu, na 

potrzeby IPN związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

Jednocześnie składamy następujące Oświadczenia: 

1. Oświadczam/y, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o konkursie oraz Regulaminem 

konkursu wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich 

zawarte. 

2. Oświadczam/y że udzielam/y Zamawiającemu bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej 

terytorialnie i czasowo od momentu zatwierdzenia wyników konkursu przez Kierownika 

Zamawiającego do pracy konkursowej złożonej w konkursie, na polach eksploatacji wymienionych  

w Rozdziale XIX punkt 1 Regulaminu konkursu. 

3. Oświadczam/y, że w przypadku gdy moja/nasza praca konkursowa uznana zostanie za najlepszą  

i otrzymam/otrzymamy nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki 

na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej 

przenoszę/przenosimy na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, na 

warunkach określonych w Regulaminie konkursu w Rozdziale XIX punkt 1. 
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4. Oświadczam/y, że korzystanie przez Zamawiającego z utworu, nie naruszy jakichkolwiek praw osób 

trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. 

5. Wyrażam/Wyrażamy zgodę na przetwarzania podanych we wniosku o dopuszczenie oraz w karcie 

identyfikacyjnej pracy konkursowej moich/naszych danych osobowych przez Organizatora konkursu  

w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz na potrzeby wykorzystania pracy konkursowej 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu. 

6. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Zamawiającym jest: 

.........................................., tel. ......................................................, mail: ..............................................  

7. Wszelką korespondencję dotycząca Konkursu proszę kierować na adres: 

……………………………………………………………………………………… 

Nazwa Uczestnika Konkursu/ 

………………………………………………………………………………………. 
Adres 

………………………………………………………………………………………. 
Telefon 

………………………………………………………………………………………. 
Fax 

………………………………………………………………………………………. 
E-mail 

 

 

 

 

………………………… 

(miejscowość i data) 
………………………………………… 

(czytelny podpis osoby lub osób uprawnionych 

do reprezentowania Uczestnika Konkursu) 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 
 

 

nazwa Uczestnika konkursu 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Oświadczam, że na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie  

na wykonanie projektu scenariusza oraz koncepcji graficznych filmu animowanego pod roboczym 

tytułem: „Co by było gdyby zwierzęta mówiły? Niedźwiedź Wojtek” nie podlegam wykluczeniu  

z konkursu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
………………………… 

 miejscowość i data 

………………………………………………..  

czytelny podpis/y osoby lub osób upoważnionych  

do reprezentowania Uczestnika Konkursu 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

Wykaz zrealizowanych produkcji  

dotyczących animowanych filmów w technologii 2D,  

w tym co najmniej jeden o tematyce historycznej  
(wzór) 

 

 

Lp. Tytuł filmu 
Zakres wykonanej 

usługi  

Zamawiający 

(nazwa, adres) 
Wartość usługi 

1.     

2.     

 

 

 

 

…………………………   ………………………………………………..  
 

 

 

 

 

miejscowość i data czytelny podpis/y osoby lub osób 

upoważnionych do reprezentowania 

Uczestnika Konkursu 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu 

 

 

Wykaz osób zdolnych do wykonania przedmiotu konkursu 

które będą pełnić kluczowe role w realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. 

Imię 

 i 

nazwisko 

Kwalifikacje 

zawodowe 

Doświadczenie  

(w latach) 

Informacja na temat uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania 

zamówienia, a także z zakresu wykonywanych czynności  

Informacja o podstawie 

do dysponowania  

osobą przez wykonawcę 

(prosimy wskazać 

podstawę dysponowania) 

REŻYSER 

   Z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w co najmniej 2 projektach w 

zakresie realizacji filmów animowanych zrealizowanych w przeciągu 

ostatnich 8 lat. 

Projekt 1. 

a) tytuł produkcji:………………………………………...……………… 

b) nazwa zleceniodawcy:………………………………………………… 

c) termin realizacji (rok):………………………………………………… 

Projekt 2. 

a) tytuł produkcji:……………………………………………………..… 

b) nazwa zleceniodawcy:………………………………………………… 

c) termin realizacji rok):…………………………………………………. 

 

 

 

Podstawa dysponowania 

osobą (zaznacz 

właściwe): 

- umowa o pracę, 

- umowa zlecenie, 

- umowa o dzieło, 

- inne (podać jakie): 

......................... 
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Imię 

 i 

nazwisko 

Kwalifikacje 

zawodowe 

Doświadczenie  

(w latach) 

Informacja na temat uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania 

zamówienia, a także z zakresu wykonywanych czynności  

Informacja o podstawie 

do dysponowania  

osobą przez wykonawcę 

(prosimy wskazać 

podstawę dysponowania) 

SCENARZYSTA 

   Z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w 2 projektach w zakresie 

przygotowania scenariuszy do produkcji filmowych (jako autor, współautor, 

w tym do filmów animowanych) w przeciągu ostatnich 5 lat.  

Projekt 1. 

a) tytuł produkcji……...:………………………………………………… 

b) nazwa zleceniodawcy:………………………………………………… 

c) termin realizacji (rok):………………………………………………… 

Projekt 2. 

a) tytuł produkcji:………………………………………………………... 

b) nazwa zleceniodawcy:………………………………………………… 

c) termin realizacji (rok):………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Podstawa dysponowania 

osobą (zaznacz 

właściwe): 

- umowa o pracę, 

- umowa zlecenie, 

- umowa o dzieło, 

- inne (podać jakie): 

......................... 
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Imię 

 i 

nazwisko 

Kwalifikacje 

zawodowe 

Doświadczenie  

(w latach) 

Informacja na temat uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania 

zamówienia, a także z zakresu wykonywanych czynności  

Informacja o podstawie 

do dysponowania  

osobą przez wykonawcę 

(prosimy wskazać 

podstawę dysponowania) 

ANIMATION SUPERVISOR 

   Z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w co najmniej 2 projektach w 

zakresie pracy jako Animation Supervisor, czyli osoba odpowiedzialna za 

produkcję animacji komputerowych oraz efektów wizualnych, efektów 

specjalnych do filmów animowanych na wszystkich etapach produkcji filmu 

w przeciągu ostatnich 5 lat.  

Projekt 1. 

a) tytuł produkcji:………………………...……………………………… 

b) nazwa zleceniodawcy:………………………………………………… 

c) termin realizacji (rok):……………………………………………….. 

Projekt 2. 

a) tytuł produkcji:……………………………………………………… 

b) nazwa zleceniodawcy:………………………………………………… 

c) termin realizacji (rok):………………………………………………... 

 

Podstawa dysponowania 

osobą (zaznacz 

właściwe): 

- umowa o pracę, 

- umowa zlecenie, 

- umowa o dzieło, 

- inne (podać jakie): 

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

 

 
…………………………  

miejscowość i data 

 

………........................…………………  
czytelny podpis/y osoby lub osób upoważnionych  

do reprezentowania Uczestnika Konkursu 
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Załącznik nr 6 do Regulaminu 

 

Informacja o szacowanych kosztach wykonania prac realizowanych  

na podstawie pracy konkursowej oraz szacowanych kosztach wykonania przedmiotu 

zamówienia (wzór) 

1) Szacowany koszt wykonania przedmiotu zamówienia wynosi:  

brutto: ................................... (słownie: .............................................................................) 

PLN 

VAT: .................................... (słownie: .............................................................................) 

PLN 

netto: .................................... (słownie: .............................................................................) 

PLN 

2) szczegółowa kalkulacja produkcji filmu animowanego. 

 

 
 

 

l.p. Zakres prac/przedmiot prac 
Kwota 

netto 

Kwota 

brutto 

Etap developmentu animacji 

1.    

2.    

3.    

4.    

Etap preprodukcji animacji 

1.    

2.    

3.    

4.    

Etap produkcji animacji 

1.    

2.    

3.    

4.    

Etap postprodukcji animacji 

1.    

2.    

3.    

4.    

Przygotowanie wersji językowych 

1.    

2.    

3.    

4.    

Promocja filmu 

1.    

2.    

3.    

4.    
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Załącznik nr 7 do Regulaminu 

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA PRACY KONKURSOWEJ  
na wykonanie projektu scenariusza oraz koncepcji graficznych filmu animowanego „pod 

roboczym tytułem: „Co by było gdyby zwierzęta mówiły? Niedźwiedź Wojtek” (wzór) 

Sześciocyfrowa liczba identyfikacyjna pracy umieszczona na wszystkich elementach pracy 

konkursowej to: 

      

 

1. Imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika Konkursu jego siedziba lub miejsce zamieszkania albo 

imiona i nazwiska lub nazwy Uczestników występujących wspólnie i ich siedziby lub miejsca 

zamieszkania:  

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………..……………… 

…………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………..……………………………………… 

…………………………………………………………………..……………………… 

2. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO 

Imię i nazwisko i miejsce zamieszkania autora lub współautorów, którym przysługują 

autorskie prawa osobiste do pracy konkursowej:  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………   ………………………………………………..  
 

 

 

 

 

 

miejscowość i data czytelny podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania Uczestnika Konkursu występującego 

samodzielnie albo czytelny podpis osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania Uczestników wspólnie 

biorących udział w Konkursie 
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Załącznik nr 8 do Regulaminu 

Fotografie archiwalne (do wykorzystania wyłącznie w związku z konkursem) 

Wojtek z polskim żołnierzem. ( Domena Publiczna) 
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Ulubionym sportem Wojtka były zapasy z żołnierzami 22 Kompanii.( Domena Publiczna) 
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Defilada w Buzułuku, grudzień 1941 (Domena Publiczna)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polski hejnalista na ruinach klasztoru Monte Cassino (Domena Publiczna) 
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Załącznik nr 9 do Regulaminu 

 

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ 

w konkursie na wykonanie projektu scenariusza oraz koncepcji graficznych  

filmu animowanego pod roboczym tytułem:  

„Co by było gdyby zwierzęta mówiły? Niedźwiedź Wojtek”. 

(wzór) 

Praca konkursowa oznaczona liczbą identyfikacyjną  

      

została przyjęta przez Zamawiającego konkursu  

w dniu …………………………. 2019 roku, o godz. ……………………… 

 

 

 

 

 

………………………………   

podpis osoby przyjmującej 

 

………………………….. 

pieczęć 
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Załącznik nr 10 do Regulaminu 

 

UMOWA (WZÓR) 

 

zawarta w dniu …………….2019 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, REGON: 016365090, 

NIP: 525-21-80-487, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………… 

 

a  

 

………………………………………………………………………………………………………………, 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:  

………………………………………… 

 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest produkcja filmu w technice dwuwymiarowej animacji komputerowej pod 

roboczym tytułem „Co by było gdyby zwierzęta mówiły? Niedźwiedź Wojtek.” 

2. Wykonawca oświadcza, że prowadzi profesjonalną działalność w zakresie produkcji audiowizualnej, 

w tym tworzeniu grafiki komputerowej, animacji 2D, realizacji cyfrowych efektów specjalnych oraz 

kompozycji obrazu. 

3. IPN oświadcza, że zamierza wyprodukować utwór audiowizualny o charakterze edukacyjnym pod 

roboczym tytułem „Co by było gdyby zwierzęta mówiły? Niedźwiedź Wojtek.”  (dalej: Film).  

4. IPN wyznacza Panią Barbarę Pamrów zwaną dalej „Koordynatorem”, jako osobę odpowiedzialną za 

bieżącą realizację umowy oraz upoważnioną do kontaktów w sprawie jej realizacji, z zastrzeżeniem 

ust. 5. 

5. IPN wyznacza Komisję Kolaudacyjną w składzie: 

1) Pan Adam Hlebowicz – Dyrektor Biura Edukacji Narodowej; 

2) Pan Rafał Pękała –Naczelnik Wydziału Notacji i Opracowań Multimedialnych BEN; 

3) Pani Barbara Pamrów – Zastępca Naczelnika Centrum Edukacyjnego IPN BEN. 

6. Wykonawca wyznacza ………… jako osobę odpowiedzialną za wykonywanie umowy  

i upoważnioną do kontaktów w sprawie jej realizacji. 

7. Podstawą zawarcia Umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Ustawa), 

prowadzonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 Ustawy w trybie zamówienia z wolnej ręki na 

wykonanie projektu scenariusza, scenopisu, koncepcji graficznych oraz finalnego filmu 

animowanego w 2D pod roboczym tytułem „Co by było gdyby zwierzęta mówiły? Niedźwiedź 

Wojtek.”. 

 

§ 2. 

1. Na mocy niniejszej umowy IPN zamawia u Wykonawcy wyprodukowanie Filmu oraz zobowiązuje 

się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie, na zasadach opisanych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca przyjmuje zamówienie i zobowiązuje się do wyprodukowania Filmu a ponadto 

zobowiązuje się przenieść na IPN autorskie prawa majątkowe, wyłączne prawo zezwalania na 

wykonywanie autorskich praw zależnych oraz udzielić zgód, zezwoleń lub upoważnień w terminach 

i na zasadach opisanych w niniejszej umowie. 

3. Wykonawca wykona zobowiązania wynikające z niniejszej umowy IPN z należytą starannością i 

zgodnie z najwyższymi profesjonalnymi standardami branży audiowizualnej, samodzielnie lub za 

pośrednictwem podwykonawców. Za działania lub zaniechania podwykonawców Zamawiający 

odpowiada jak za swoje własne. 
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4. Wykonawca będzie wykonywał i przekazywał Film częściami, stanowiącymi samodzielne utwory i 

będące jednocześnie jego częściami składowymi. Ostateczne przekazanie Filmu jako całości nastąpi 

do 15 września 2019 r.  

5. Za samodzielne części składowe Filmu, o których mowa w ust. 4, Strony uznają: scenariusz, 

storyboard (scenorys), projekty postaci i scenografii, animatik, finalną wersję animacji postaci i 

kamer (dalej łącznie: Utwory). 

6. Film zostanie wykonany w rozdzielczości Full HD z wykorzystaniem animacji komputerowych, 

motion design, uprzestrzennionych, typografii, elementów 2D oraz innych elementów graficznych 

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) oraz Kosztorysem, który stanowi 

Załącznik nr 2 do umowy. 

7. Film zostanie profesjonalnie udźwiękowiony z wykorzystaniem efektów dźwiękowych  

i muzyki stworzonych przez Wykonawcę.  

8. Strony ustalają, że czas trwania Filmu wyniesie 7-8 minut. 

9. Etapy produkcji wraz z terminami ich zakończenia i przedstawienia Komisji Kolaudacyjnej do 

akceptacji bądź odbioru, w tym terminy przedstawienia do odbioru Utworów oraz Filmu określa 

Harmonogram stanowiący Załącznik nr 3 do umowy. 

 

§ 3. 

1. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) stworzenia Filmu; 

2) stworzenia typografii oraz warstwy dźwiękowej Filmu; 

3) przygotowania polskiej wersji językowej Filmu, przy czym strony poprzez powyższe rozumieją 

przygotowanie typografii w języku polskim oraz nagarnie lektora; 

4) przygotowania napisów do filmu (pliki tekstowe) w formacie *.srt (SubRip), synchronizowane z 

czasem filmu w języku: angielskim; 

5) przedłożenia do akceptacji Komisji Kolaudacyjnej Utworów, tj.: scenariusza filmowego, 

animatik, grafik koncepcyjnych (concept art) Filmu, w terminach wynikających z 

Harmonogramu;  

6) obróbki cyfrowej materiałów audiowizualnych oraz ikonograficznych wykorzystanych  

w Filmie; 

7) wykonania montażu; 

8) udźwiękowienia Filmu; 

9) nałożenia logotypu: „IPN” oraz „CE IPN” oraz umieszczenia nazwy oraz oznaczenia 

Wykonawcy w planszy końcowej; 

10) zawarcia umów z współtwórcami Filmu na zasadach umożliwiających Wykonawcy dalsze 

przeniesienie praw wynikających z tych umów na IPN. Przedmiotem tych umów będzie: 

a. przeniesienie przez twórców na rzecz Wykonawcy wyłącznych autorskich praw 

majątkowych oraz praw pokrewnych; 

b. przeniesienie przez twórców na rzecz Wykonawcy wyłącznego prawa zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich;  

c. upoważnienia twórców, wraz ze zobowiązaniami do ich nieodwoływania, do wyłącznego 

wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych, z prawem do dalszego 

upoważniania; 

11) przygotowania Filmu w rozdzielczości Full HD o rozdzielczości 1080p; 

12) przygotowania finalnych wersji w następujących formatach: 

a. Nieskompresowany: kodek PRORES 422 (standardowy), rozdzielczość Full HD, Frame 

rate: 25p; 

b. do internetu: format mp4; kodek h.264, rozdzielczość Full HD, Frame rate: 25p; 

13) przedstawienia Filmu do kolaudacji przez Komisję Kolaudacyjną; 

14) dostarczenia do siedziby IPN na dysku twardym: 

a. gotowego Utworu wraz z otwartymi plikami produkcyjnymi;  

b. gotowego do emisji Filmu w formacie cyfrowym HD 1080, 

c. formatu „matki”, w postaci plików filmowych nieskompresowanych plików; 

d. metryki Filmu zawierającej dane współtwórców oraz wszystkie wykorzystane w Filmie 

utwory, które nie zostały przekazane przez IPN, wraz z wymienieniem ich twórców, czasu 

trwania, miejsca pozyskania praw autorskich oraz pól eksploatacji; 

15) przeniesienia na rzecz IPN praw w zakresie określonym w § 5; 
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16) wykonania przedmiotu umowy w terminach wynikających z Harmonogramu, z tym, że 

wszystkie terminy na wykonanie prac liczone są od dnia podpisania niniejszej umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że Film, Utwory oraz nośnik w postaci dysku twardego,  

o którym mowa w ust. 1 pkt 14, będą w chwili przekazywania IPN stanowiły jego wyłączną 

własność i nie będą obciążone prawami osób trzecich, oraz że takich praw nie będą naruszały, a 

także że nie będą miały miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić IPN na 

odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu ich wykorzystywania przez IPN. 

3. Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych oraz praw autorskich i pokrewnych osób 

trzecich dokonanych w związku z produkcją i postprodukcją Filmu oraz jego eksploatacją przez IPN. 

W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko IPN, Wykonawca zobowiązuje się do 

ich całkowitego zaspokojenia, o ile okażą się uzasadnione, a także do zwolnienia IPN od obowiązku 

dokonywania świadczeń z tego tytułu, pod warunkiem iż IPN zawiadomi Wykonawcę o zgłoszeniu 

roszczenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia na żądanie IPN wszelkich działań prawnych 

zapewniających należytą ochronę IPN przed roszczeniami osób trzecich, a w szczególności 

zobowiązuje się wejść do procesu w miejsce IPN, a gdyby nie było to możliwe, do przystąpienia do 

procesu po stronie IPN. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych 

odszkodowań i uzasadnionych kosztów obrony poniesionych przez IPN. 

5. IPN zobowiązuje się do: 

1) wsparcia procesu tworzenia Filmu poprzez konsultacje historyczne specjalistów zatrudnionych 

w IPN; 

2) udostępnienia materiałów historycznych znajdujących się w zasobie archiwalnym IPN;  

3) udostępnienia Wykonawcy logotypu „IPN” oraz „CE IPN”, w zakresie umożliwiającym 

wykonanie umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że nie wykorzysta materiałów, o których mowa w ust. 5 pkt 2, w 

Utworach lub Filmie, zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni (w tym w szczególności poprzez 

stworzenie i wykorzystanie utworów zależnych w stosunku do tych materiałów). Materiały będą 

stanowić jedynie inspirację oraz źródło wiedzy dla zachowania zgodności Filmu z faktami 

historycznymi.  

 

§ 4. 

1. Po przedstawieniu przez Wykonawcę Filmu do kolaudacji, Komisja Kolaudacyjna może zgłosić do 

niego uwagi lub poprawki w terminie 14 dni roboczych. Za dzień roboczy na potrzeby niniejszej 

umowy Strony uznają wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo 

wolnych od pracy. W sytuacji braku uwag Komisji Kolaudacyjnej, Strony podpiszą protokół 

kolaudacyjny. 

2. W razie niezgłoszenia uwag lub poprawek przez Komisję Kolaudacyjną w terminie, o którym mowa 

w ust. 1, uznaje się że Film spełnia kryteria jakościowe i merytoryczne i został przyjęty bez uwag. 

3. W przypadku opisanym w ust. 2 Strony podpiszą protokół kolaudacyjny.  

4. W przypadku zgłoszenia uwag lub poprawek Wykonawca uwzględni je w terminie 14 dni roboczych 

oraz ponownie przedstawi efekt prac do kolaudacji. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. W 

przypadku gdy zgłoszone przez Komisję Kolaudacyjną uwagi lub poprawki nie będą możliwe do 

naniesienia w terminie wskazanym w zdaniu 1 z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

przedstawiciele Stron wskazani w § 1 ust. 4 i 5 ustalą dodatkowy termin. 

5. Jeżeli po ponownym przedstawieniu Filmu do kolaudacji wyjdzie na jaw, że Wykonawca nie 

uwzględnił uwag lub poprawek albo Wykonawca wcale nie przedstawi Filmu do kolaudacji, IPN 

może po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie dłuższego niż 14 dni roboczych, 

odstąpić od umowy lub żądać obniżenia umówionego wynagrodzenia. Do odstąpienia od umowy 

stosuje się § 8 ust. 2 i 3. 

6. Dostarczenie IPN materiałów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 14 zostanie potwierdzone 

obustronnie podpisanymi protokołami zdawczo-odbiorczymi. Do podpisania protokołów zdawczo-

odbiorczych niezbędne jest wcześniejsze podpisanie protokołów kolaudacyjnych, o których mowa w 

ust. 1 i 3. 

7. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego jest równoznaczne z przyjęciem Filmu. 

8. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do akceptacji przez Komisję Kolaudacyjną Utworów, o 

której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5. 
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§ 5. 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 6, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na IPN 

wyłącznych, nieograniczonych co do terytorium, czasu, wielkości nakładów oraz ilości nadań, 

autorskich praw majątkowych do Utworów oraz do Filmu, na wszystkich znanych polach 

eksploatacji, a w szczególności: 

1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku, w szczególności na: dyskach komputerowych, nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych 

do zapisu cyfrowego; 

2) zwielokrotnianie i wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką, w tym: techniką 

magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą 

i cyfrową, techniką zapisu komputerowego, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do 

tych form zapisu (w tym CD, DVD, CD ROM, UCD, BD, itp.); 

3) wprowadzanie egzemplarzy nośników do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza 

jego granicami, samodzielnie bądź jako dodatku do innych przedmiotów obrotu; wprowadzanie 

do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci 

telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 

4) publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie; 

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

przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług 

telekomunikacyjnych, DSL, ADSL) z możliwością nieograniczonego pobierania na dowolne 

urządzenia; 

6) użyczenie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których je utrwalono; 

7) wprowadzenie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej  

w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; 

8) wykorzystywanie na stronach internetowych; 

9) wykorzystywanie w utworach multimedialnych; 

10) wykorzystywanie fragmentów do celów promocyjnych; 

11) nadawanie analogowe i/lub cyfrowe niezależnie od systemu, standardu i formatu za pomocą 

wizji i/lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i stacje kablowe; 

12) nadawanie za pośrednictwem satelity; 

13) nadawanie za pośrednictwem Internetu; 

14) remitowanie; 

15) retransmisja w nieograniczonej ilości nadań.  

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się do przeniesienia na IPN prawa własności 

dysków twardych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 14. Przejście prawa własności następuje z chwilą 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 6. 

3. W ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się do 

przeniesienia na IPN wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 

do Filmu na zasadach i polach eksploatacji wymienionych w ust. 1. 

4. W zakresie autorskich praw osobistych współtwórców Filmu, Wykonawca zobowiązuje się do 

upoważnienia IPN w imieniu twórców do ich wykonywania w zakresie: 

1) decydowania o oznaczaniu nazwiskami lub pseudonimami twórców albo do udostępniania ich 

anonimowo; 

2) wprowadzania zmian oraz skrótów oraz włączanie w całości lub we fragmentach do innych 

utworów; 

3) ingerowania w treść i formę konieczną do wykonywania zależnego prawa autorskiego; 

4) decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności; 

5) sprawowania nadzoru nad ich rzetelnym wykorzystaniem. 

5. Przeniesienie praw i udzielenie upoważnień wymienionych w niniejszym paragrafie następuje z 

dniem podpisania przez Strony poszczególnych protokołów odbioru. 

6. Wykonawca oraz współtwórcy Filmu zachowują prawo do ich wykorzystania  

w celu prezentacji własnego dorobku twórczego i zawodowego. 

 

§ 6. 

1. Za wypełnienie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy IPN zobowiązuje 

się do zapłaty całkowitego wynagrodzenia w wysokości ………… (słownie:……………) zł brutto 
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(z VAT). Powyższe wynagrodzenie zawiera kwotę …………… (słownie:……………) zł brutto za 

przeniesienie praw i udzielenie upoważnień wskazanych w § 5.  

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy częściami, po wykonaniu, przekazaniu i  odbiorze 

przez Zamawiającego następujących etapów prac: 

1) etap developmentu: – kwota …………… (słownie: ……………) złotych brutto, w tym ……… 

(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć) złotych brutto za przeniesienie praw i udzielenie 

upoważnień wskazanych w § 5; 

2) etap preprodukcji animacji: – kwota …………… (słownie: ……………) złotych brutto, w tym 

……… (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć) złotych brutto za przeniesienie praw i 

udzielenie upoważnień wskazanych w § 5; 

3) etap produkcji animacji: – kwota …………… (słownie: ……………) złotych brutto, w tym 

……… (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć) złotych brutto za przeniesienie praw i 

udzielenie upoważnień wskazanych w § 5; 

4) etap postprodukcji animacji: – kwota …………… (słownie: ……………) złotych brutto, w tym 

……… (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć) złotych brutto za przeniesienie praw i 

udzielenie upoważnień wskazanych w § 5; 

5) przygotowanie wersji językowych: – kwota …………… (słownie: ……………) złotych brutto, 

w tym ……… (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć) złotych brutto za przeniesienie praw i 

udzielenie upoważnień wskazanych w § 5. 

3. Podstawą do wystawienia poszczególnych faktur będzie podpisanie przez Strony odpowiednich 

protokołów kolaudacyjnych i protokołów zdawczo-odbiorczych, o których mowa w § 4 ust. 1, 3 i 6. 

4. Poszczególne części wynagrodzenia będą wypłacane każdorazowo w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez IPN prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek Wykonawcy wskazany w 

tej fakturze. 

5. Wystawienie przez Wykonawcę faktury za dany etap prac przed obustronnym podpisaniem przez 

Strony protokołu za ten etap prac, nie będzie powodowało powstania po stronie IPN obowiązku 

zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia za ten etap, nie będzie też podstawą do naliczania odsetek ani 

dochodzenia od IPN innych należności bądź roszczeń. 

6. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego IPN. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niedotrzymanie wskazanych w Harmonogramie terminów 

na wykonanie zobowiązań przewidzianych w niniejszej umowie w formie kar umownych na 

następujących zasadach: 

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 – za opóźnienie w 

przedstawieniu Komisji Kolaudacyjnej poszczególnych Utworów lub Filmu do kolaudacji, 

licząc za każdy dzień opóźnienia, odrębnie za każde zdarzenie; 

2) 0,75% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 – za opóźnienie w 

ponownym przedstawieniu Filmu do kolaudacji, w związku z naniesieniem uwag lub poprawek 

zgłoszonych przez Komisję Kolaudacyjną w trybie określonym w § 4 ust. 4, licząc za każdy 

dzień opóźnienia; 

3) 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 – w przypadku odwołania 

któregokolwiek z upoważnień, o których mowa § 5 ust. 4, licząc odrębnie za każdy przypadek, 

z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 5; 

4) 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 – w przypadku stwierdzenia 

wad prawnych Filmu lub któregokolwiek z Utworów, licząc odrębnie za każdy przypadek, z 

zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

2. IPN ma prawo do potrącenia wartości naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania akceptacji Wykonawcy. 

3. W przypadku odwołania przez Wykonawcę lub dowolnego z twórców któregokolwiek z 

upoważnień, o których mowa w § 5 ust. 4, IPN będzie upoważniony, niezależnie od przysługującej 

mu kary umownej określonej w ust. 1 pkt 3, do odstąpienia od umowy w terminie  45 dni 

kalendarzowych od dnia, w którym IPN otrzyma oświadczenie lub informację o odwołaniu 

upoważnienia. 

4. W przypadku gdy wyjdzie na jaw, że Film lub którykolwiek z Utworów posiada wady prawne, IPN 

będzie uprawniony, niezależnie od przysługującej mu kary umownej określonej w ust. 1 pkt 4, do 
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odstąpienia od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji o istnieniu 

wady. 

5. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 3 i 4, przysługuje IPN wyłącznie wówczas, gdy uprzednio 

wezwie Wykonawcę do usunięcia wady lub do doprowadzenia do ponownego udzielenia 

upoważnień, o których mowa w § 5 ust. 4, w terminie 14 dni od doręczenia Wykonawcy tego 

wezwania, a powyższy termin upłynie bezskutecznie. 

6. IPN ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach 

ogólnych. 

7. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub nienależyte (w tym 

nieterminowe) wykonanie obowiązków określonych w niniejszej umowie jest skutkiem zaistnienia 

siły wyższej, to jest okoliczności losowych lub nadzwyczajnych, niezależnych od żadnej ze Stron i 

którym, mimo dołożenia należytej staranności, nie można było zapobiec. 

8. Dla uniknięcia wątpliwości Strony wspólnie postanawiają, że Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności  za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy wynikające z okoliczności, za 

które odpowiedzialność ponosi IPN.  

 

§ 8. 

1. Niezależnie od przypadków określonych w § 7 ust. 3 i 4, IPN przysługuje prawo odstąpienia od 

niniejszej umowy w przypadku: 

1) likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

2) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie i zaniechania zmiany sposobu 

jego wykonywania mimo otrzymania od IPN pisemnego wezwania wskazującego uchybienia i 

bezskutecznego upływu wyznaczonego przez IPN na dokonanie zmiany. 

2. Odstąpienie przez IPN od niniejszej umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 może być dokonane 

w terminie 45 dni od powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu i w przypadku gdy jest uzasadnione, 

nie stanowi podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy wobec IPN. 

3. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie 

i zawierać uzasadnienie.  

 

§ 9. 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Jeżeli Strony podpisały niniejszą umowę w 

różnych datach, datą jej wejścia w życie jest data późniejsza.  

2. Niniejsza umowa wraz załącznikami stanowią integralną całość i zastępują wszelkie wcześniejsze 

umowy, porozumienia i ustalenia w przedmiocie objętym umową, niezależnie od formy takich 

umów, porozumień i ustaleń. 

3. W wypadku gdyby którekolwiek z postanowień umowy okazały się nieważne, nielegalne lub 

niewykonalne w świetle prawa, nie będą miały one mocy wiążącej w części uznanej za nieważną, 

jednakże Strony zobowiązują się zastąpić takie postanowienia postanowieniami ważnymi, które w 

największej mierze zrealizowałyby cel postanowień nieważnych, chyba że biorąc pod uwagę 

ekonomiczny interes Stron lub interes publiczny byłoby wątpliwe, ażeby Strony zawarły umowę bez 

takiego postanowienia. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron, wyłącznie w 

formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

6. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby IPN. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze 

Stron. 

Załączniki: 

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia  

Zał. nr 2 – Kosztorys 

Zał. nr 3 – Harmonogram 
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Załącznik nr 11 do Regulaminu 

Klauzula informacyjna 

Zamawiający, wypełniając obowiązki wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu - zwany dalej Instytutem, z siedzibą pod adresem: 02-675, Warszawa,  

ul. Wołoska 7, 

2) powołany został w Instytucie inspektor ochrony danych osobowych, można się z nim skontaktować pisząc na 

adres e-mail: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl   

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia konkursu i udzielenia zamówienia 

publicznego dotyczącego „Co by było gdyby zwierzęta mówiły? Niedźwiedź Wojtek”, 

b) w przypadku udzielenia zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne 

do wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o: ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.), dalej „ustawa Pzp”, ustawę o z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. 2016.1764) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także 

podmioty upoważnione przez Administratora danych, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: 

a) okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,  

a następnie przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego, 

b) cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku 

archiwizacyjnego – w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia,  

6a) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 

6b) w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne 

do zawarcia i wykonania umowy, 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   
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