1. „W nawiązaniu do oferty odnośnie produkcji 22 filmów promocyjnych. Chciałbym się
upewnić co do jednego szczegółu. Termin składania ofert to jest 30 sierpnia. A czy
termin oddania wszystkich filmów to jest oby na pewno 22 września tego roku??„
Odp.:
Potwierdzam, że termin oddania wszystkich filmów to 22 września 2017 r.
2. „Czy mogą Państwo podać kwotę, której nie należy przekraczać ze względów na status
prawny tego postępowania lub środki, które państwo przeznaczyli na tę produkcję?”
Odp.:
Zamawiający nie może wskazać takiej kwoty.
Zgodnie z informacją zawartą w zapytaniu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
planuje wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach
art. 4 pkt 8 uPzp.
„Czy honoraria osób występujących w poszczególnych filmach mam uwzględnić w
kosztach
po
naszej
stronie?”
Odp.:
W związku z tym, że w filmach będą występowali beneficjenci NCBR nie będą
ponoszone ww. koszty.
3. Proszę o informację do której godziny jutro należy przesłać ofertę na produkcję 22
filmów?
Odp.:
Czas składania upływa do końca dnia 30.08.2017 r. do godziny 23:59:59.
4. „Jak należy rozumieć określenie: ,,scenariusz filmu w formie materiału opisowego
obrazującego ogólny zarys/pomysł na film,, oraz ,,koncepcja kreatywna,, ? Czy w/w
określenia oznaczają ogólny zarys scenariusza oraz koncepcji wszystkich 22 filmów czy
też każdego z osobna ?”
Odp.:
Przedstawiony scenariusz powinien być opisem Państwa koncepcji, który pozwoli
ocenić go na podstawie kryterium Koncepcja kreatywna.
Jedna koncepcja dla wszystkich filmów, na podstawie której powstaną 22 filmy.
„Czy zamawiający udziela informacji jaką kwotę przeznacza na tą realizację jeśli nie to
proszę o informację czy jest to zamówienie powyżej, czy też poniżej 30 000 tys. Euro.”
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