
 

 

Zamieszczone na stronie internetowej OTOP 

w dniu 29.03.2019 

 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 521/2019/01 o udzielenia zamówienia 

publicznego na Opracowanie koncepcji i scenariusza oraz wyprodukowanie filmu i spotu, 

promujących odpowiedzialną turystykę przyrodniczą na terenach chronionych oraz kodeks etyczny 

obserwatora i fotografa przyrody, w związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i 

ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

W związku z wpłynięciem do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pytań do treści 

zapytania ofertowego nr 521/2019/01 z dnia 18.03.2019 r. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 

Ptaków przekazuje treść pytań wraz z odpowiedzią. 

 

 

Pytanie 1: 

Czy zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie nazwiska lektorów są wiążące, czy jest to dla 

Zamawiającego tylko sugestia? Co w sytuacji, kiedy Zamawiający akceptuje ofertę i nie wnosi 

zastrzeżeń do proponowanych nazwisk, ale uwzględniony w ofercie lektor nie wyraża jednak zgody 

na udział w nagraniu? Czy Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym może szukać innych 

lektorów/lektora? 

Odpowiedź:  

Wykonawca  składając  ofertę z proponowanym nazwiskiem lektora gwarantuje, iż w przypadku 

wyboru jego oferty osoba wskazana w ofercie wyraża zgodę na udział w nagraniu.   

Zamawiający przypomina jednakże, że zgodnie z treścią zapytania ofertowego Rozdz. XI ust. 3, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproponowania Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą 

ofertę, głosu innego lektora dla spotu lub udziału innej znanej osoby w filmie, jeśli zdaniem 

Zamawiającego lepiej będzie to służyć celowi zamówienia. Powyższe zmiany zostaną wprowadzone 

do koncepcji po uzgodnieniu z Wykonawcą możliwości ich realizacji; cena zamówienia nie może być 

w takim wypadku wyższa niż w złożonej ofercie.  

 

Pytanie 2: 

Wnosimy o zmianę kryterium dotyczącego spełnienia warunków udziału w składaniu ofert, a 

mianowicie: oświadczeń potwierdzających iż wykonane w okresie ostatnich trzech lat trzy zlecenia 

związane z realizacją filmów zostały zrealizowane za kwotę wyższą niż 10 000 zł. Powyższe ustalenie 

wyklucza z udziału w składaniu ofert oferentów, którzy spełniają warunek zrealizowanych trzech 

filmów za kwotę większą, niż 10 000 zł lecz nie mają aktualnie kontaktu z klientem lub kontakt ten 

jest utrudniony bez winy oferenta lub oferent posiada  referencje od zamawiających lecz ich treść nie 

zawiera informacji o kwocie, za jaką zlecenie zostało zrealizowane. Proponujemy aby w Wykazie 

wykonanych usług z zakresu realizacji spotu/filmu informacyjnego, oferent w przypadku kiedy nie 

może ujawnić ostatecznej kwoty zleceń, które wykonał, zaznaczył, iż dana oferta została zrealizowana 



 

za kwotę wyższą niż 10 000 zł oraz dołączy sprawozdanie z realizacji zamówienia lub rekomendację 

Zleceniodawcy dotyczącą konkretnego zlecenia (bez konieczności podawania kwot). 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia sposób oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie 
doświadczenia zawodowego.  
W przypadku, gdy umowa z podmiotem, na rzecz którego usługa została wykonana zawiera klauzulę 
o nieujawnianiu kosztów, Wykonawca w rubryce dotyczącej wartości usługi zawrze informację 
„klauzula niejawności” oraz załączy do wykazu podpisane oświadczenie, że wartość wykonanej usługi 
(realizacja spotu lub filmu), której dotyczy klauzula poufności, była nie mniejsza niż 10 000,00 zł 
brutto za daną produkcję. 


