Warszawa, 2 grudnia 2020 r.
DAZ.262.48.2020
Wszyscy zainteresowani
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (40/20/PN/P49) na produkcja filmów
promocyjnych, w tym: 14 videorozmów z ekspertami, 15 filmów promujących projekty
współfinansowane przez NCBR, organizacja i realizacja 50 webinarów oraz adaptacja wszystkich
materiałów do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2019 r. poz. 1843) dalej jako „ustawa Pzp”, uprzejmie informuję, iż w dniu 1 grudnia 2020 r.
do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej przedstawiam jego treść wraz
z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.
Pytanie nr 1:
Dot. formularza cenowego - zał. 3 do SIWZ, lp. 3 „Webinary – streaming online łącznie 3a+3b+
3c+3d+3e wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym:”
Zwracamy uwagę Zamawiającego, że forma formularza cenowego może wprowadzać w błąd. Zgodnie
z nagłówkiem tabeli kolumna G (cena całkowita netto) to iloczyn kolumn C i F. Zamawiający w wymaga
podania ceny jednostkowej usługi netto dla lp. 3 (kolumna C), przy czym w kolumnie B wskazuje, że jest
to suma pozycji 3a- 3e. Zwracamy uwagę, że cena jednostkowa usługi netto w lp. 3 nie może być sumą
3a+ 3b+ 3c+ 3d+ 3e lecz powinna być uśrednioną ceną za wskazane wystąpienia. Inaczej suma
wartości (cen całkowitych/kolumna G i H) pozycji 3a- 3e nie będzie równa cenie całkowitej z wiersza
lp. 3 (kolumnie G i H). Dla poprawności wyliczeń matematycznych sugerujemy wykreślenie obowiązku
podania ceny jednostkowej netto i brutto w wierszu lp. 3 , zgodnie z poniższym:

gdyż ceny jednostkowe będą wyliczane na podstawie cen dla poszczególnych wystąpień.

Odpowiedź:
Zamawiający, informuje iż dla doprecyzowania, aby Wykonawcy nie mieli wątpliwości jaką kwotę
wpisać, dodaje zapis do poz. 3 Formularza Cenowego: „Suma poniższych pozycji …………….”
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż aktualny formularz cenowy został zamieszczony na stronie.

Pytanie nr 2:
W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną, zdalnym trybem pracy oraz ograniczoną ilością
pracujących osób zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym
postępowaniu do dnia 11.12.2020 r.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie zmienia terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.
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