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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Produkcja filmu 
wizerunkowego, promującego efekty projektu „www.muzeach”, realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

 
Numer referencyjny: AZ.2710.16.2021.AJ 

 
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 
W związku z otrzymanymi zapytaniami do prowadzonego zamówienia publicznego Zamawiający 
udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 
Pytanie 1  
Zgodnie z OPZ pkt 8 c) „idealnych odbiorców filmu (i równocześnie serwisu 
internetowego)reprezentują 3 persony: Pani Justyna, Bartek, Olga”. Czy "Idealni odbiorcy filmu" 
powyższe persony mają występować w filmie? Czy są to rzeczywiste postacie i po kogo stronie 
jest zaangażowanie ich do realizacji filmu? 
 
Odpowiedź 1 
Persony opisane w OPZ pkt 8 c) są fikcyjnymi postaciami. Reprezentują one środowiska, do 
których chcemy dotrzeć za pomocą filmu informacyjno-promocyjnego. Nie będą występowały w 
filmie. 
 
Pytanie 2  
Zgodnie z OPZ pkt 7 b) jednym z zadań wykonawcy jest zrealizowanie planów zdjęciowych w 5 
lokalizacjach. Czy zamawiający udostępni te 5 lokalizacji kontakty do odpowiednich osób i 
pomoże w organizacji harmonogramu zdjęć? 
 
Odpowiedź 2 

Zgodnie z §3 pkt 8 wzoru umowy (zał. 12 SWZ) wykonawca wyznaczy w sprawach związanych z 
wykonaniem Przedmiotu umowy osobę do współpracy. Przedstawiciel zamawiającego udostępni 
kontakty do osób w podanych lokalizacjach realizacji filmu oraz będzie współpracował z 
wykonawcą przy organizacji harmonogramu zdjęć. 
 
Pytanie 3 
Jaki jest przewidziany budżet na realizację projektu? Czy istnieją jakieś widełki kosztów? 
 
Odpowiedź 3 
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2021 r. poz. 1129), zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zadania. 
 
 



 
 
Pytanie 4 
Proszę o podanie dokładnego linku do przetargu - do miejsca składania ofert na portalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl 
 
Odpowiedź 4 
Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/21910ac9-cdd3-4c39-
93e3-7e2a1c59deac  
Postępowanie na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl można także odszukać podając 
identyfikator: 21910ac9-cdd3-4c39-93e3-7e2a1c59deac , który udostępniony jest na stronie 
prowadzonego postępowania. 
 
Pytanie 5 
Czy zamawiający wymaga przedłożenia koncepcji scenariusza wraz z ofertą? 
 
Odpowiedź 5 

Zgodnie z §3 pkt 5 wzoru umowy (zał. 12 SWZ) „w terminie 10 dni od podpisania umowy 
wykonawca przekaże zamawiającemu szczegółowy scenariusz filmu”. Tym samym nie jest to 
dokument składany razem z ofertą. 
Opis sposobu przygotowania ofert znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia rozdz. XIV. 
 
 
 
 
                                                                                           …….……….…………………………… 
                                                                                    (podpis kierownika Zamawiającego) 
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