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Warszawa, dnia 19.01.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie zdjęć-ilustracji do projektów realizowanych
przez beneficjentów NCBR
Zamawiający informuje, że w dniu 18 stycznia 2018 roku wpłynęły pytania dotyczące
przedmiotowego Zapytania ofertowego. Zamawiający przedstawia niniejszym ich treść wraz
z udzielonymi wyjaśnieniami.
Pytania i odpowiedzi:
1. „Czy w załączniku Nr 2 "Wykaz należycie wykonanych usług": dopuszczalne jest wpisanie
w jedenej pozycji pakietu sesji zdjęciowych zrealizowanych w ramach jednej umowy - jeżeli
umowa dotyczyła projektów beneficjentów jednego funduszu, a protokół zdawczo odbiorczy dotyczył przyjęcia wszystkich zrealizowanych sesji?
Zaznaczając że wartość wykonania zdjęć do każdego projektu była wyższa niż wymagane
800 złotych.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczalne jest, aby Wykonawca wpisał w jednej pozycji (wierszu) Tabeli „Wykaz
należycie wykonanych usług”, stanowiącym Załącznik nr 2, usługi, które Wykonawca
zrealizował w ramach jednej umowy z danym podmiotem. Należy jednak zwrócić uwagę, aby
ich prezentacja w tym wierszu była zrozumiała i nie budziła żadnych wątpliwości
Zamawiającego co do spełnienia przez każdą z tych usług warunków opisanych w Części
XIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz, aby dane zawarte w Tabeli jednoznacznie
wskazywały na liczbę wykonanych usług.
Ze względu na to, że powyżej opisana prezentacja należycie wykonanych usług niesie ryzyko,
że informacje zawarte w Tabeli będą niejasne, Zamawiający preferuje umieszczenie każdej
usługi, spełniającej wymagania opisane w Części XIII. Warunki udziału w postępowaniu,
w oddzielnym wierszu Tabeli.
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2. „Czy w załączniku Nr 3 "Opis doświadczenia zawodowego fotografa" dopuszczalne jest
wpisanie w jedenej pozycji pakietu sesji zdjęciowych zrealizowanych w ramach jednej
umowy - jeżeli umowa dotyczyła projektów beneficjentów jednego funduszu, lub sesje były
wykonane dla jednego klienta w ramach tego samego projektu?”
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczalne jest, aby Wykonawca wpisał w jednej pozycji (wierszu) Tabeli „Opis
doświadczenia zawodowego fotografa, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 3, sesje zdjęciowe wraz z opracowaniem
graficznym zdjęć, które Wykonawca zrealizował w ramach jednej umowy z danym
podmiotem. Należy jednak zwrócić uwagę, aby ich prezentacja w tym wierszu była
zrozumiała i jednoznacznie wskazywała na spełnienie warunków opisanych w Części XIV.
Kryteria oceny ofert.
Ze względu na to, że powyżej opisana prezentacja doświadczenia zawodowego fotografa
niesie ryzyko, że informacje zawarte w Tabeli będą niejasne, Zamawiający preferuje
umieszczenie każdej sesji w oddzielnym wierszu Tabeli.
3. „Czy pięć zdjęć które mają być dołączone, jako portfolio, muszą być powiązane z osobami
czy przedstawiać przekrojowo projekt tj. np. pokazywać ludzi, miejsce, urządzenia i
przedmiot lub zagadnienie nad którym pracują?”
Odpowiedź Zamawiającego:
Pięć zdjęć, które Wykonawca powinien dołączyć do Oferty mogą pokazywać np. ludzi,
miejsce, urządzenia i przedmiot lub zagadnienie, nad którym pracują. Należy również mieć
na uwadze, że, zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 3, powinny to być zdjęcia
z jednej z sesji, które Wykonawca zapisał w Załączniku nr 3, tj. sesji o charakterze
biznesowym wykonanej poza studiem.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian
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