
 
 

Warszawa, 16.04.2015 r. 

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 
 

SPOT O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z WIELOKULTUROWOŚCIĄ  
I DIALOGIEM MIĘDZYKULTUROWYM W POLSCE 

 
 
 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 
 
FUNDACJA INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH 
ul. Szpitalna 5/22 
00-031 Warszawa 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Zapytanie ofertowe dotyczy przygotowania scenariusza i realizacji spotu poświęconego tematyce 
wielokulturowości i dialogu międzykulturowego w Polsce. Emisja spotu ma na celu podniesienie 
świadomości Polaków na temat różnych aspektów integracji cudzoziemców w Polsce, w tym 
uczestnictwa cudzoziemców w życiu społecznym i/lub politycznym w Polsce. Przekaz spotu powinien 
także prezentować korzyści płynące z obecności migrantów w naszym kraju i przeciwdziałać 
stereotypowemu postrzeganiu cudzoziemców.   
 
Dystrybucja i emisja spotu:  
 
Spot będzie emitowany w przestrzeni internetowej (strona internetowa zamawiającego, portale 
społecznościowe typu Facebook, Twitter, Youtube i inne media internetowe). Zamawiający będzie się 
ubiegać także o emisję spotu w telewizji.  
 
Maksymalna kwota na realizację zamówienia wynosi 35 000,00 złotych brutto. 
 

3. Finansowanie:  
 

Realizacja spotu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji 
Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa w ramach projektu realizowanego przez ISP „Na 
styku kultur - działania na rzecz budowy dialogu międzykulturowego”. Plansza końcowa spotu 
powinna zawierać informację o źródle finansowania, logotyp Unii Europejskiej.  
 

4. Okres realizacji: 4 maja – 4 czerwca 2015 r.  
 

5. Ostateczny termin wykonania zamówienia: 4 czerwca 2015 r.  
 



6. Kryteria wyboru oferty: 
 

cena – 100% (oferent, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów pomocniczych, 
pozostali oferenci otrzymają proporcjonalnie mniej punktów stosownie do zaoferowanej 
przez siebie ceny) 

 
7. Instytut Spraw Publicznych zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania bez 

podania przyczyny.  
 

8. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
 

9. Instytut Spraw Publicznych zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranym 
Wykonawcą.  
 

10. W przypadku ewentualnych pytań do procedury ze strony zainteresowanych podmiotów 
Instytut Spraw Publicznych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty otrzymania 
pytań opublikuje na swojej stronie internetowej pytania wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi 
procedury.  
 

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
Karolina Grot, Program Polityki Migracyjnej, tel. +48 22 556 42 78, e-mail: karolina.grot@isp.org.pl  
 

12. Termin i sposób złożenia oferty: 
 
Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres: karolina.grot@isp.org.pl lub dostarczyć osobiście w 
nieprzekraczalnym terminie do 29.04.2015 r. do godz. 17:00.  
 
 
Informacji na temat zapytania ofertowego udziela Karolina Grot (Program Polityki Migracyjnej ISP), e-
mail: karolina.grot@isp.org.pl.    
 

 
 
 

 
 

Projekt „Na styku kultur - działania na rzecz budowy dialogu międzykulturowego” jest 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz 

budżetu państwa.
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