Warszawa, 07.11.2018 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę produkcji 10 filmów promocyjnych
dla programów NCBR
Zamawiający, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, uprzejmie informuje, iż w dniu 05.11.2018 r., do
Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej
NCBR oraz na bazie konkurencyjności.
Poniżej przedstawiamy ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami.
Pytanie 1
„Proszę o podanie wartości szacunkowej zamówienia.”
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że szacunkowa wartość zamówienia polegającego na produkcji 10 filmów
promocyjnych dla programów NCBR wyniosła 95 900,00 zł netto.
Pytanie 2
„Wymagają Państwo załączenie do oferty załącznika nr 4. Czy mogą Państwo przybliżyć sposób wypełnienia
tego załącznika? Czy błędne jego wypełnienie może spowodować odrzucenie oferty?”
Odpowiedź
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do złożonej oferty dołączył wypełniony i podpisany Arkusz Weryfikacji
Podmiotu Przetwarzającego Dane Osobowe (wg wzoru zawartego w Załączniku nr 4 do Zapytania
ofertowego), który następnie zostanie przeanalizowany przez Inspektora Ochrony Danych (IOD) w NCBR.
Przed zawarciem umowy IOD podda weryfikacji odpowiedzi udzielone w Arkuszu przez Wykonawcę pod kątem
adekwatności rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji do rodzaju
i kontekstu danych, które w ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiający powierzy do przetwarzania
Wykonawcy. Na podstawie ww. analizy IOD zarekomenduje/nie zarekomenduje zawarcie przez
Zamawiającego umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą. W przypadku
źle/błędnie wypełnionego Arkusza Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnień lub do uzupełnienia
dokumentu (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz złożenia
wyjaśnień, tylko w stosunku do Wykonawcy najwyżej ocenionego w kryteriach oceny ofert).
W tabeli Arkusza Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi w rubryce „Odpowiedzi”, zgodnie z aktualną i/lub
planowaną sytuacją Wykonawcy, zgodnie z prawdą. Odpowiedzi Wykonawca udziela poprzez podkreślenie
właściwych dla niego odpowiedzi lub poprzez uzupełnienie stosownych danych – w zależności od rodzaju
pytania. W sytuacji, gdy lista zaproponowanych przez Zamawiającego odpowiedzi do wyboru (w rubryce

„Odpowiedzi”) nie wyczerpuje możliwości Wykonawcy, Wykonawca może uszczegółowić odpowiedź
w rubryce „Uwagi”.
Pytanie 3
„W warunkach udziału w zapytaniu ofertowym piszą Państwo o wykonaniu 10-ciu usług z których każda
polegała na wyprodukowaniu filmu promującego innowacje, innowacyjność i/lub badania i rozwój (B+R) (w
tym co najmniej: zrealizowanie nagrań w plenerze (plan zdjęciowy), udział aktorów, zapewnienie sprzętu do
zrealizowania nagrań, obróbki i montażu filmów), każda usługa na kwotę minimum 5 000,00 zł brutto (pięć
tysięcy złotych zero groszy brutto). Co mają Państwo na myśli pisząc o udziale aktorów - czy chodzi o udział
w filmie np. właścicieli firm, którzy udzielają wypowiedzi, pracowników, którzy są statystami ?”
Odpowiedź
Zamawiający uznaje w tym przypadku za aktorów zarówno aktorów zawodowych, jak i np. pracowników
firmy (np. właściciel, manager, itp.), zarówno tych, którzy udzielają wypowiedzi jak i statystów o ile wyrażą
stosowną zgodę na wykorzystanie wizerunku.

