Warszawa, dnia 10.12.2018 r.

Protokół z negocjacji warunków realizacji zamówienia
nr postępowania 185/18/PU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 185/18/PU) na produkcję
10 filmów promocyjnych dla programów krajowych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
(POIR) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) realizowanych w NCBR.
Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 30 października 2018 r. w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie www.ncbr.gov.pl oraz w Bazie konkurencyjności na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1146389 Nabór ofert
trwał do 7 (siódmego) listopada 2018 r. do godziny 23:59:59
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, do dnia 7 (siódmego) listopada 2018 r. do godziny 23:59:59
(termin złożenia ofert), wpłynęło pięć ofert:
A
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

B
Nazwa / firma Wykonawcy

C
Data wpływu oferty
do zamawiającego

ProProdukcja Tomasz Pyra

7 listopada 2018 r.
godz.: 22:47

Millenium Bug Sp. z o.o.

7 listopada 2018 r.
godz.: 23:23

Ars Media Anna Gryczon

7 listopada 2018 r.
godz.: 21:15

ZPR Media S.A.

7 listopada 2018 r.
godz.: 15:21

wMedia Wzięci Sp. z o.o. Sp. k.

7 listopada 2018 r.
godz.: 18:11

Po terminie wpłynęła jedna oferta:
A
L.p.
1.

B
Nazwa / firma Wykonawcy

SCProjects Sp. z o.o.

C
Data wpływu oferty
do zamawiającego
8 listopada 2018 r.
godz.: 00:02

Do negocjacji przedmiotowego zamówienia zaproszono Wykonawcę, którego ofertę uznano za
najkorzystniejszą, tj. firmę wMediaWzięci Sp. z o.o. Sp. k. Oferta tej firmy otrzymała 82
(osiemdziesiąt dwa) punkty, tj. najwyższą łączną liczbę punktów w ocenianych kryteriach,
określonych w Zapytaniu ofertowym.
Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
UZASADNIENIE DO PODJĘCIA NEGOCJACJI Z WYBRANYM WYKONAWCĄ
Podjęcie negocjacji z ww. Wykonawcą wynika z tego, że proces oceny i wyboru Wykonawcy
przedmiotowego zamówienia oraz podpisania umowy z wybranym Wykonawcą przedłużył się
z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zmawiającego, w związku z czym czas na realizację
przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w Zapytaniu ofertowym uległ znaczącemu
skróceniu.
Nabór ofert we wskazanym postępowaniu trwał do 7 (siódmego) listopada 2018 r. do godziny
23:59:59. Zamawiający zakładał, że w terminie do 9 listopada 2018 r. dokona oceny ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty, a umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie do
16 listopada 2018 r. W związku z powyższym Wykonawca, z którym zostałaby podpisana umowa
mógłby rozpocząć realizację przedmiotu umowy od 19 listopada 2018 r. Terminy te uległy
znaczącemu wydłużeniu z powodów organizacyjnych po stronie Zamawiającego. Zamawiający,
podtrzymując zamiar zlecenia realizacji przedmiotu zamówienia, dokonał analizy sytuacji,
uwzględniając m. in zakładany w Zapytaniu ofertowym harmonogram realizacji przedmiotu
zamówienia oraz jego specyfikację (opisaną w SOPZ), które miały zapewnić wysoką jakość filmów
finalnie przekazanych Zamawiającemu, a także wziął pod uwagę kalendarz najbliższych Świąt i dni
wolnych od pracy - Święta Bożego Narodzenia oraz Sylwester - które skracają czas potrzebny na
przygotowanie filmów w jakości oczekiwanej przez Zamawiającego. W oparciu o powyższą analizę
oraz działając na podstawie ust. 25 pkt 7 Rozdziału XVI. Inne istotne informacje Zapytania
ofertowego, Zamawiający podjął negocjacje warunków zamówienia z Wykonawcą wybranym
w niniejszym postępowaniu.
Aby dopasować czas realizacji przedmiotu zamówienia do:



założonej specyfikacji przygotowania i przekazania 10 (dziesięciu) filmów, opisanej m. in.
w rozdziale X. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
realnych warunków i możliwości wykonania filmów (m. in. przygotowanie scenariuszy
filmów w oparciu o rozmowę z przedstawicielem NCBR i przedstawicielem Beneficjenta,
realizacji nagrań w siedzibach Beneficjentów lub w innych wskazanych przez nich
miejscach, postprodukcja nakręconego materiału, akceptacja materiałów przez NCBR)
w kontekście zbliżających się dni wolnych od pracy (Święta Bożego Narodzenia oraz
Sylwester) oraz urlopów okołoświątecznych (trudność w umówieniu sesji zdjęciowych
w tym czasie),

oraz zapewnić najwyższą staranność i jakość przygotowywanych filmów, w trakcie negocjacji
prowadzonych w dniach 05.12.2018 r. – 10.12.2018 r. z Wykonawcą – firmą wMediaWzięci
Sp. z o.o. Sp. k., uzgodniono następujące kwestie:









umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres do 30 stycznia 2019 r. lub do
momentu pełnego zrealizowania przedmiotu zamówienia;
w terminie do 27 grudnia 2018 r. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu co
najmniej dwa z wyprodukowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego filmów
promocyjnych;
płatność za filmy przekazane Zamawiającemu do 27 grudnia 2018 roku, w ostatecznej,
zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji, nastąpi za faktycznie wyprodukowane
i przekazane filmy po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania danych
filmów w protokole odbioru, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury,
w terminie 14 dni roboczych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze;
płatność za filmy przekazane Zamawiającemu po 27 grudnia 2018 roku a do 30 stycznia 2019
roku, w ostatecznej, zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji, nastąpi za faktycznie
wyprodukowane i przekazane filmy po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego
wykonania danych filmów w protokole odbioru, na podstawie prawidłowo wystawionej
i doręczonej faktury, w terminie 14 dni roboczych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu,
przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze;
realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegała zgodnie z poniższymi ramami
czasowymi:
o w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca spotka się
z Zamawiającym w siedzibie NCBR w celu omówienia Przedmiotu Umowy,
harmonogramu i przekazania wskazówek związanych z realizacją Umowy,
o w terminie do 1 dnia roboczego od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże
Wykonawcy dane teleadresowe Beneficjentów, w siedzibach których zrealizowany
zostanie plan zdjęciowy,
o filmy będą dostarczane przez Wykonawcę do Zamawiającego na bieżąco, bez zbędnej
zwłoki, poprzez przesłanie linku do odtworzenia materiału na adres e-mail wskazany
w Umowie. Zamawiający zaakceptuje je lub zgłosi uwagi do Filmów w terminie
jednego dnia roboczego od otrzymania linku, o którym mowa powyżej. Wykonawca
uwzględni uwagi, dokonując niezbędnych poprawek i przekaże Filmy do ponownej
akceptacji Zamawiającego w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od dnia otrzymania
uwag od Zamawiającego. W sytuacji, gdy Zamawiający ponownie zgłosi uwagi do
Filmów, Wykonawca uwzględni je dokonując niezbędnych poprawek i przekaże
Filmy w wersji ostatecznej do akceptacji Zamawiającego,
o scenariusz do danego Filmu będzie dostarczany przez Wykonawcę do Zamawiającego
przed zaplanowanym terminem realizacji planu zdjęciowego do Filmu. Zamawiający
zaakceptuje scenariusz lub zgłosi uwagi do niego uwagi, Wykonawca uwzględni

uwagi, dokonując niezbędnych poprawek i przekaże scenariusze do ponownej
akceptacji Zamawiającego. W sytuacji, gdy Zamawiający ponownie zgłosi uwagi do
danego scenariusza, Wykonawca uwzględni je dokonując niezbędnych poprawek
i przekaże scenariusz w wersji ostatecznej do akceptacji Zamawiającego nie później
niż w terminie jednego dnia roboczego przed realizacją planu zdjęciowego u danego
Beneficjenta,
o Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowania techniczne każdego z Filmów
w jakości Full HD nagranych na nośniku BD-R i pendrive w formacie umożlwiającym
odtwarzanie na komputerach PC i Mac oraz plik mp4 do zamieszczenia i odtwarzania
w Internecie nie później niż do 30 stycznia 2019 r., a w przypadku filmów
przekazanych Zamawiającemu w 2018 roku nie później niż do 27 grudnia 2018 r.,
o Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały wszystkich oświadczeń, na których
Wykonawca uzyskał zgodę każdej osoby występującej w filmie na publikację jej
wizerunku (ewentualnie danych osobowych) nie później niż do 30 stycznia 2019 r.,
a w przypadku filmów przekazanych Zamawiającemu w 2018 roku nie później niż do
27 grudnia 2018 r.
Zamawiający planuje podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą na produkcję 10 filmów
promocyjnych dla programów NCBR, zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego oraz uzgodnieniami
będącymi efektem negocjacji pomiędzy NCBR a ww. Wykonawcą, w terminie do dwóch dni
roboczych od dnia opublikowania niniejszego protokołu.

