
Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy                                                                   Warszawa, dnia 19 stycznia 2021  r. 
Zespół Obsługi Rady Dzielnicy  
ul. F. Klimczaka 4                                                                                            
02-797 Warszawa 
UD-XV-ZRD.271.1.2021.PSZ  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 
         Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – Zespół Obsługi Rady Dzielnicy zwraca się  
z zapytaniem ofertowym na realizację następującej usługi: 
 
Przygotowania pliku SRT. z napisami rozszerzonymi do nagrań wideo z sesji Rady Dzielnicy oraz przygotowania 
dokumentu typu stenogram z przebiegu sesji Rady Dzielnicy.  
 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Na podstawie otrzymanego od Zamawiającego nagrania wideo (obraz i dźwięk) przygotowanie 

rozszerzonych, prawidłowych, gotowych do opublikowania napisów odzwierciedlających całość wypowiedzi 
uczestników sesji w tym m.in. stwierdzenie prawomocności obrad, podjęcie/niepodjęcie uchwał i stanowisk, 
wyniki głosowania.  

2. Napisy przygotowane zostaną z uwzględnieniem identyfikacji mówców (imię i nazwisko). Identyfikacja 
mówców wskazana zostanie wielkimi literami na początku każdej wypowiedzi danego mówcy. 

3. Dostarczenia do Zespołu Obsługi Rady Dzielnicy Wilanów kompletnego całościowego pliku z napisami  
w formacie SRT (plik zawierać będzie napisy wraz z zsynchronizowanym z otrzymanym nagraniem kodem 
czasowym określającym moment pojawienia się napisów oraz ich zniknięcia w odtwarzaczu 
multimedialnym). Czas na dostarczenie pliku wynosi 15 dni od otrzymania od Zamawiającego nagrania  
z sesji.  

4. Na podstawie otrzymanego od Zamawiającego nagrania wideo (obraz i dźwięk) przygotowanie dokumentu 
typu stenogram zawierającego wszystkie wypowiedzi (wypowiedzi bez ram czasowych, plik w formacie 
tekstowym - Word). 

5. Dostarczenia do Zespołu Obsługi Rady Dzielnicy Wilanów dokumentu typu stenogram (plik w formacie 
tekstowym - Word).  Czas na dostarczenie pliku wynosi 15 dni od otrzymania od Zamawiającego nagrania  
z sesji.  

6. Dostarczany plik SRT. przygotowany będzie tak, aby napisy spełniały wymagania ustawy z dnia 4 kwietnia 
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 
(Dz.U.2019.848). 

7. Dostarczany plik SRT. przygotowany będzie tak, aby napisy co do zasady spełniały postanowienia opisane  
w dokumencie „Standard dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy” (w załączeniu). Zamawiający 
odstępuje od potrzeby uwzględniania w napisach identyfikacji dźwięków i innych elementów nieistotnych 
dla przekazu informacji. Wykonawca będzie dążył do tego aby napisy spełniały postanowienia opisane  
w dokumencie „Standard dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy” w działach 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 
jeśli specyfika danego posiedzenia, jego przebieg i wypowiedzi na to pozwalają.  
 

II. Poglądowe informacje dodatkowe: 
1. Łączny, średni czas nagrań z sesji: 

a. w roku 2020 wynosił około 32 godzin.  
b. w roku 2019 wynosił około 28 godzin.  

2. Historyczne nagrania dostępne są do wglądu w BIP m.st. Warszawy https://bip.warszawa.pl w części 
dotyczącej dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (bip.warszawa.pl – Urzędy Dzielnic – Wilanów – Rada Dzielnicy 
(kadencja 2018-2023) – Sesje). 
 

III. Istotne informacje dotyczące zamówienia: 
1. wielkość zamówienia: 

a. przewidywana liczba godzin nagrań – około 35. Wielkość ta ma charakter orientacyjny. Faktyczna 
liczba godzin nagrań z sesji wynikać będzie bezpośrednio z przebiegu sesji Rady Dzielnicy Wilanów 
m.st. Warszawy, 



b. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu w wyniku niniejszego postępowania 
oferentowi zlecenia polegającego na zwiększeniu liczby godzin wskazanej w lit. „a” jeśli wystąpi 
zapotrzebowanie w tym zakresie. Ewentualne zwiększenie nie przekroczy 15 godzin i będzie miało 
formę aneksu do umowy. 

c. Cena/stawka za wykonywanie usługi jest stała i nie ulegnie zmianie przez okres realizacji umowy.  
 

2. kalkulacja oferty: 
a. rozliczenie i płatność następować będą za faktyczne wykonanie przedmiotu zamówienia dla każdej 

sesji odrębnie, 
b. sposób rozliczania - realizacja przedmiotu zamówienia rozliczana będzie na podstawie długości 

nagrania z każdej sesji, 
c. Zamawiający ustala, iż jednostką rozliczeniową będzie każde rozpoczęte 15 minut nagrania.  

 
3. Wybór wykonawcy: 

a. wynik będzie ustalony na podstawie złożonych ofert oraz zaoferowanej ceny za realizację przedmiotu 
zamówienia (100% cena) tj. stawki wskazanej za każde rozpoczęte 15 minut nagrania 
(przedstawionej w punkcie 2. formularza „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19 
stycznia 2021 r.”). 
 

4. Przewidywany termin realizacji umowy: od zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 roku. 
 

5. Należność Wykonawcy płatna będzie odrębnie za faktyczne wykonanie przedmiotu zamówienia dla każdej 
sesji, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie do 21 dni 
od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Za termin zapłaty 
faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

6. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany lub okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 
Zamawiający unieważni postępowanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania  
o udzielnie zamówienia w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo  
do odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyn. 

 
IV. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełnić niżej opisane warunki: 
1. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem do wykonania zamówienia, w tym: 

a. posiada doświadczenie w realizacji usług przygotowywania napisów i plików SRT. dla minimum 2 
różnych podmiotów, w ilości godzin nagrań nie mniejszej niż 20 (łącznie dla tych podmiotów),  

b. przedstawi dokumenty wystawione przez podmioty o których mowa w lit. a, potwierdzające należytą 
realizację usług w zakresie przygotowywania napisów. 

 
W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy 
o wypełnienie formularza „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19 stycznia 2021 r.”, załączenie 
wymaganych dokumentów i przesłanie całości dokumentacji e-mailem na adres prszymanski@um.warszawa.pl  
najpóźniej do dnia 25 stycznia 2021 r.  
 
Oferty, które nie spełnią wskazanych powyżej warunków, a także te, które są niezgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa zostaną odrzucone. 
 
Kontakt z Zamawiającym: Przemysław Szymański, tel. 22 44 35 037, email: prszymanski@um.warszawa.pl 

 

 
Przemysław Szymański 

................................................................................ 
(Podpis naczelnika/kierownika komórki organizacyjnej   

                                                                                                                                        lub osoby upoważnionej) 
 

 

Załączniki: 



1. Standard dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy. 
2. Formularz - Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19 stycznia 2021 r. 
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 


