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WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA
Do wszystkich uczestników postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na
wybór wykonawcy zadania pt. usługa opracowania koncepcji scenariusza oraz wyprodukowanie
materiału programowego (spotu promocyjnego) przeznaczonego na potrzeby emisji przez nadawcę
telewizyjnego, ogłoszonego w dniu 06.05.2020r.
W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynął
o wyjaśnienie treści Zaproszenia:

następujący wniosek

1. Pytanie o ilość wymaganych załączników:
W celu prawidłowego złożenia oferty, zgodnie z opisanymi wymaganiami, jeśli Wykonawca,
konkretnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiada wymagane doświadczenie w 3
podobnych usługach, wypełnia załącznik nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte
wykonanie usługi. Jeśli zatrudnia osobę, którą deleguje do realizacji usługi oceny 22
startupów, wypełnia załącznik nr 5 z przedstawieniem jej doświadczenia. Czy w takim razie
jeśli Wykonawca dysponuje osobą w sposób bezpośredni, czy obligatoryjne jest wypełnienie
załącznika nr 6?
Odpowiedź:
Wykonawca składający ofertę wypełnia wszystkie załączniki. W załączniku nr 6 należy wykazać
podstawę dysponowania.
2. Pytanie o wyjaśnienie kryterium oceny:
W pliku 'Zaproszenie_do_zlozenia_oferty.pdf' jest napisane w sekcji IX. Kryteria oceny
ofert:, pkt. 2.2. " Kryterium oceniane będzie według deklaracji Wykonawcy według wykazu
zrealizowanych usług stanowiącego Załącznik 4 Uwaga: - przy ocenie będzie wzięty pod
uwagę Załącznik nr 4 – wykaz osób i kwalifikacje osób, które będą realizować przedmiot
zamówienia; - niezłożenie dokumentu Załącznik nr 4 jest równoznaczne z przyznaniem
Wykonawcy 0 pkt. Dokument ten nie podlega uzupełnieniu na potrzeby oceny ofert w ramach
wskazanego kryterium. 3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna
liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium Cena, doświadczenie moderatora
zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z
ilością uzyskanych punktów. 4. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszym
ogłoszeniu."
Załącznik nr 4 to jest wykaz usług, a nie wykaz osób i kwalifikacji. Wykaz osób stanowi
załącznik nr 5. Prośba o sprecyzowanie na podstawie jakiego załącznika jest dokonywana
ocena w kryterium 'wykaz osób i kwalifikacje osób, które będą realizować przedmiot
zamówienia' opisanego w pkt. 2.2. pliku 'Zaproszenie_do_zlozenia_oferty.pdf, ponieważ
powyżej jest mowa jedynie o załączniku nr 4, a nie ma w ogóle informacji o załączniku nr 5.
Czy on jest w ogóle brany pod ocenę, czy stanowi jedynie spełnienie warunków wymaganych
do przystąpienia do oferty.
Odpowiedź:
Załącznik nr 4 jest załącznikiem do wykazu usług natomiast 5 wykazem osób. Kryterium oceniane
będzie według załącznika nr 5. W rozdziale IX Zaproszenia Zamawiający rzeczywiście podał
załącznik nr 4 a powinien podać załącznik nr 5.
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