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Warszawa, dnia 18.01.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie zdjęć-ilustracji do projektów realizowanych
przez beneficjentów NCBR
Zamawiający informuje, że w dniu 17 stycznia 2018 roku wpłynęły pytania dotyczące
przedmiotowego Zapytania ofertowego. Zamawiający przedstawia niniejszym ich treść wraz
z udzielonymi wyjaśnieniami.
Pytania i odpowiedzi:
1. „W tabelce fotografa jest dostępnych 5 wierszy na prezentację portfolio podczas kiedy
w tabelce Wykonawcy tych wierszy jest aż 15 Czy zatem, skoro premiowana jest ilość
realizacji, możliwa jest modyfikacja tabelek celem powiększenia zakresu portfolio
fotografa?”
Odpowiedź Zamawiającego:
W Tabeli „Wykaz należycie wykonanych usług”, stanowiącej Załącznik nr 2, znajduje się
15 wierszy, gdyż Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać się,
że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem w realizacji co najmniej
15 usług, opisanych w Części XIII. Warunki udziału w postępowaniu Zapytania ofertowego.
W Tabeli: „Opis doświadczenia zawodowego fotografa, który będzie uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia”, stanowiącej Załącznik nr 3, Wykonawca może dodać wiersze,
jeśli zamierza wpisać większą liczbę sesji zdjęciowych wraz z opracowaniem graficznym
wykonanych przez fotografa, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
opisanych dokładnie w Zapytaniu ofertowym.

2. „Proszę o wyjaśnienie czy premiowana jest też ilość dostarczonych referencji. W opisie
podane jest minimum 3 (trzy).”
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Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów przy ocenie oferty za dołączenie do Wykazu
należycie wykonanych usług (Załącznik nr 2) dowodów potwierdzających należyte
wykonanie lub wykonywanie min. 3 lub więcej usług opisanych w Wykazie.
Dołączenie minimum 3 dowodów potwierdzających należyte wykonanie lub wykonywanie
usług, opisanych w Zapytaniu ofertowym w części XIII., nie stanowi kryterium oceny ofert,
a jest warunkiem udziału Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
3.

„Jeszcze odnośnie portfolio Wykonawcy: czy wielokrotne realizacje dla konkretnego
Klienta należy traktować jako jedną pozycję w tabelce czy można każde zlecenie zawrzeć
osobno?”
Odpowiedzi:
Jeśli Wykonawca wykonał dla jednego podmiotu więcej niż jedną usługę, można traktować
każdą z tych usług jako oddzielne zlecenie w sytuacji, gdy dana usługa spełnia wymagania
opisane w Części XIII. Warunki udziału w postępowaniu Zapytania ofertowego.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian
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