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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 19 stycznia 2018 roku wpłynęły pytania dotyczące
przedmiotowego Zapytania ofertowego. Zamawiający przedstawia niniejszym ich treść wraz
z udzielonymi wyjaśnieniami.
Pytania i odpowiedzi:
1. „co jeśli wykonałem zlecenie/ kampanie a kontakt do osoby prowadzącej jest nieaktualny ?”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zarówno w Tabeli w Załączniku nr 2, jak również w Tabeli w Załączniku nr 3, Wykonawca
powinien wpisać dane do osoby, która potwierdzi wykonanie danej usługi przez Wykonawcę.
Muszą więc być to dane aktualne, aby Zamawiający miał możliwość sprawdzenia należytego
wykonania usług.

2. „czy opis doświadczenia może wykraczać poza sesje biznesowe - mam tu na myśli kampanie
reklamowe”
Odpowiedź Zamawiającego:
Wpisanie przez Wykonawcę usług wykonanych w ramach kampanii reklamowych:
 w Załączniku nr 2 - nie potwierdzi spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału
w postępowaniu;
 w Załączniku nr 3 – nie pozwoli na wzięcie pod uwagę przez Zamawiającego danej
usługi przy ocenie oferty.
W Wykazie należycie wykonanych usług (Załącznik nr 2) oraz Opisie doświadczenia
zawodowego fotografa, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr
3) Wykonawca musi opisać usługi odnoszące się do sesji zdjęciowych o charakterze
biznesowym zrealizowanych poza studiem (tj. aranżowane zdjęcia sytuacyjne w środowisku
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pracy, zdjęcia ilustracyjne), zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym
odpowiednio w Części XIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz Części XIV. Kryteria
oceny ofert.
3. „czy można wysłać adres strony która to pokazuje moje doświadczenie ? Jeśli tak to w jakiej
formie ?”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że oferta Wykonawcy powinna spełniać wszystkie wymogi opisane
w Zapytaniu ofertowym. Tym samym wskazanie adresu strony internetowej, która pokazuje
doświadczenie Wykonawcy nie jest konieczne. Oferta natomiast musi zawierać wszystkie
dokumenty i elementy opisane w Zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian
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