Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3, Budynek nr 23, pok. 307
01-938 Warszawa

DZP.371.08.2019

OGŁOSZENIE

O

ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

„Usługa wyprodukowania materiałów wideo”

Kod CPV: 92100000-2,
92111000-2,
92111200-4.

Postępowanie dotyczy udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi,
których wartość nie przekracza 750 000 euro i prowadzone jest w oparciu o art. 138o ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Zatwierdzono w dniu:
04.02.2019 r.
ZASTĘPCA KANCLERZA
DS. TECHNICZNO-INWESTYCYJNYCH
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

/-/ mgr inż. Grzegorz Zdanowicz
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I.

Informacje o zamawiającym

Zamawiającym jest:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Adres: Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Adres strony internetowej: www.dzp.uksw.edu.pl
e-mail: a.szczurowska@uksw.edu.pl

II.
1.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie dotyczy udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi,
których wartość nie przekracza 750 000 euro i prowadzone jest w oparciu o art. 138o ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986
z późn. zm.), zwanej „Ustawą”.

2.

Usługi administracyjne w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i kultury są usługami wymienionymi
w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE.

3.

Zamawiający udzieli zamówienia publicznego w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

4.

Zasady udzielenia zamówienia reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, zwane
dalej „Ogłoszeniem”. Ponadto odpowiednie zastosowanie mają również art. 17, 18, 22, 24, 25 ust. 1, 26
ust. 3a i ust. 4, 32-35, 36b, 86, 87, 93, 139 Ustawy.

5.

Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może zmienić treść Ogłoszenia. Zamawiający
w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin składania ofert. Informacje o zmianach
Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

6.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął po terminie, o którym mowa powyżej
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.

8.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w ust. 6.

9.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
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10.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona

jako

najkorzystniejsza,

nie

podlega

wykluczeniu

oraz

spełnia

warunki

udziału

w postępowaniu.
11.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie złożył oświadczenia,
o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1. Ogłoszenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy
lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

12.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, podlega wykluczeniu, nie
spełnia warunków udziału w postępowaniu lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

13.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.

14.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Ustawy.

15.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Ogłoszeniu.

16.

Niezwłocznie

po

udzieleniu

zamówienia

Zamawiający

zamieści

na

stronie

internetowej

www.dzp.uksw.edu.pl, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko
podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, a w razie nieudzielenia
zamówienia, informację o nieudzieleniu zamówienia.
17.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

18.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.

19.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn.zm.), jeżeli
przepisy Ustawy nie stanowią inaczej.
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20.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy, jeżeli koniec terminu do wykonania
czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego
po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Opis przedmiotu zamówienia

III.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wyprodukowania materiałów wideo.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia: załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia
oraz Rozdział XVI Ogłoszenia – Istotne postanowienia umowy (załącznik nr 5).
3. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach:
1) projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę: projekt horyzontalny.”
Nr POWR.04.01.00-00-D208/17.
4. Kod CPV:
92100000-2 – Usługi kinematograficzne oraz wideo,
92111000-2 – Usługi produkcji filmów kinowych i wideo,
92111200-4 - Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
8. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców o ile są znane.

IV.

Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie do 31.12.2020 r. od daty zawarcia umowy.

V.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
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b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
c) zdolności technicznej lub zawodowej;
Określenie warunku:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonują co najmniej 5 usług polegających na wyprodukowaniu filmów/materiałów wideo.
Przez film/materiał wideo należy rozumieć wywiad i/lub reportaż.
Przez 1 usługę należy rozumieć wyprodukowanie co najmniej 1 filmu/materiału wideo.
Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

1.

VI.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających:



spełnianie warunków udziału w postępowaniu,



brak podstaw wykluczenia,

1.

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
przez zamawiającego w Ogłoszeniu, że wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2
do Ogłoszenia);
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w pkt. 1), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

2.

Do oferty wykonawca dołącza dokumenty aktualne na dzień składania ofert:
1)

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a)

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
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zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wzór załącznik
nr 3 do Ogłoszenia;
3.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym
postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w ust. 3 składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.

5.

Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

6.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VII.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2.

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

3.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
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4.

Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Składanie ofert odbywa się
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

5.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcą: Anna Szczurowska.
Wymagania dotyczące wadium

VIII.
1.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IX.

Termin związania ofertą

1.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X.
1.

Opis sposobu przygotowywania oferty

Na ofertę składają się:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1
do Ogłoszenia;

2.

Do oferty należy dołączyć:
a)

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz dotyczące
spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do Ogłoszenia;

b)

Dokumenty i oświadczenia wymagane w Rozdziale VI niniejszego Ogłoszenia;

c)

Do oferty należy załączyć dokument uprawniający do reprezentacji osoby podpisującej
ofertę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów, o których mowa
powyżej, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii
poświadczonej notarialnie.

3.

Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Oferta ma być sporządzona pod rygorem nieważności
w formie pisemnej.

4.

Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej
do podpisania oferty.

5.

Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i zaparafowane przez osobę
upoważnioną.

6.

Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji.

7.

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby uprawnione
do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz
przepisami prawa lub przez upoważnionego przedstawiciela.
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8.

Zaleca się wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje
tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie informacje
wymagane w niniejszym Ogłoszeniu.

9.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy.

Zaleca

się,

aby

ww.

informacje

były

oznaczone

klauzulą:

TAJEMNICA

PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część do oferty.
10.

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów
gospodarczych (np. konsorcja/spółki cywilne):
1)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2)

W przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 1), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania
w

postępowaniu

i

zawarcia

umowy

w

sprawie

zamówienia

publicznego,

a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli – winno być dołączone
do oferty;
3)

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa

w ust. 10 pkt 1).
11.

Zaleca

się,

aby

Wykonawca

umieścił

ofertę

w

dwóch

kopertach

(zewnętrznej

i wewnętrznej) i oznaczył je następująco:


Nazwa i adres Zamawiającego: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, adres:
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa;



OFERTA do postępowania pn. „Usługa wyprodukowania materiałów wideo” DZP.371.08.2019



czytelne oznaczenie Wykonawcy (np. pieczątka);



na dole napis: OFERTA DO POSTĘPOWANIA
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

12.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno
zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
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XI.
1.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce składania ofert:
Pokój nr 32 (Sekretariat Kanclerza UKSW, Stary Gmach) w Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

2.

Termin składania ofert:
11.02.2019 r. godz. 09.30

3.

Miejsce otwarcia ofert:
Pokój nr 12a w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815
Warszawa

4.

Termin otwarcia ofert:
11.02.2019 r. godz. 10.00

5.

Otwarcie ofert jest jawne.

6.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

7.

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII.
1.

Opis sposobu obliczenia ceny

Cena – powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymogami Ogłoszenia o zamówieniu, które mają wpływ na ostateczną zaoferowaną cenę przedmiotu
zamówienia; powinna zawierać podatek od towarów i usług i powinna być wyliczona zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

2.

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym między innymi: wartość
przedmiotu zamówienia, wszystkie wymagane uzgodnienia, ubezpieczenia, oraz pozostałe czynniki
cenotwórcze.

3.

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

4.

Cena musi być podana w walucie w PLN, z wyodrębnieniem podatku VAT, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.

5.

Cena może być tylko jedna – nie dopuszcza się wariantowości cen.

6.

Cena jest ceną ryczałtową.

7.

Cenę należy przedstawić w Formularzu ofertowym.

8.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
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do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.

XIII.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
a) Cena oferty – 60 %
b) Doświadczenie Wykonawcy w zakresie produkcji i publikacji filmów/materiałów wideo – 20%
c) Przygotowanie techniczne Wykonawcy – 20%

1)

W kryterium „Cena oferty” (cena brutto) – 60%
Liczba punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
C min.
C = ---------------- x 60
C bad.
gdzie:
C

- liczba punktów oferty badanej

C min.- najniższa cena (brutto) oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
C bad. – cena (brutto) oferty badanej
60 - waga kryterium

2)

W kryterium „Doświadczenie Wykonawcy w zakresie produkcji i publikacji filmów/materiałów
wideo” – 20%
Liczba punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:
Ilość wyprodukowanych i opublikowanych filmów/materiałów wideo o długości min. 5 minut każdy:
Od 6 do 10 filmów/materiałów wideo – 5 pkt.,
Od 11 do 15 filmów/materiałów wideo – 10 pkt.,
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Od 16 do 20 filmów/materiałów wideo – 15 pkt.,
21 i więcej filmów/materiałów wideo – 20 pkt.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
Przez film/materiał wideo należy rozumieć wywiad i/lub reportaż.
UWAGA:
1.

W przypadku wskazania w Formularzu ofertowym mniejszej niż 6 ilości wyprodukowanych

i opublikowanych filmów/materiałów wideo Zamawiający przyzna 0 pkt. za to kryterium.
2.

W przypadku niewskazania w Formularzu ofertowym ilości wyprodukowanych i opublikowanych

filmów/materiałów wideo Zamawiający, na potrzeby oceny ofert, przyzna 0 pkt. w tym kryterium.
3.

Do

oceny

kryterium

„Doświadczenie

Wykonawcy

w

zakresie

produkcji

i

publikacji

filmów/materiałów wideo” należy, w pkt. 2.1.a. Formularza ofertowego, podać nazwę/nazwy
podmiotu/podmiotów, na którego/których rzecz usługa/usługi została wykonana/zostały wykonane oraz
zakres przedmiotowej usługi/przedmiotowych usług.
4.

Zamawiający nie uwzględni w punktacji wykazanej usługi (przy ocenie doświadczenia Wykonawcy

w zakresie produkcji i publikacji filmów/materiałów wideo), jeżeli nie zostaną wpisane wszystkie
wymagane informacje niezbędne do dokonania właściwej oceny (niewypełnienie lub niewłaściwe
wypełnienie tabeli w pozycji pn. „Podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana oraz zakres
usługi”.
5.

Wykonawca składając ofertę, powyższe dane zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym.

Ocenie będą podlegać jedynie informacje zawarte w Formularzu ofertowym (NIEPODLEGAJĄCE
UZUPEŁNIENIU).
3)

W kryterium „Przygotowanie techniczne Wykonawcy” – 20%
Liczba punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:
W przedmiotowym kryterium ocenie podlega zaplecze techniczne, którym Wykonawca dysponuje lub
będzie dysponował (Wykonawca musi wskazać czy dysponuje lub będzie dysponował operatorem,
dźwiękowcem, reporterem, montażownią, stanowiskami dla grafików i animatorów, studiem nagrań
filmowych, studiem nagrań lektorskich, lektorem, grafikiem, animatorem oraz czy ma możliwość
realizacji filmów/materiałów wideo z powietrza).
Zamawiający przedmiotowe kryterium będzie oceniał na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w pkt. 3.1. Formularza ofertowego.
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UWAGA:
1. Wykonawca otrzyma 20 pkt. w przedmiotowym kryterium w przypadku złożenia oświadczenia
w zakresie wskazanym w pkt. 3.1. Formularza Ofertowego.
2. Składając oświadczenie w pkt. 3.1. Formularza Ofertowego Wykonawca potwierdza, że dysponuje lub
będzie dysponował wszystkimi wymienionymi przez Zamawiającego zasobami (tj.: operator,
dźwiękowiec, reporter, montażownia, stanowiska dla grafików i animatorów, studio nagrań filmowych,
studio nagrań lektorskich, lektor, grafik, animator oraz ma możliwość realizacji filmów/materiałów wideo
z powietrza).
3. W przypadku niezłożenia oświadczenia w pkt. 3.1. Formularza Ofertowego, Zamawiający uzna,
że Wykonawca nie dysponuje lub nie będzie dysponował wszystkimi wymienionymi przez
Zamawiającego zasobami i przyzna 0 pkt. w tym kryterium.
4. Wykonawca nie może wskazać pojedynczych zasobów jakimi dysponuje lub będzie dysponował.
W przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że dysponuje lub będzie dysponował wybranymi zasobami (nie
wszystkimi), Wykonawca otrzyma 0 pkt. w tym kryterium.
5. Wykonawca składając ofertę, powyższe dane zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym.
Ocenie będą podlegać jedynie informacje zawarte w Formularzu ofertowym (NIEPODLEGAJĄCE
UZUPEŁNIENIU).
1% = 1 punkt
Obliczenia według powyższych wzorów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zdobędzie największą liczbę
punktów we wszystkich kryteriach łącznie.

XIV.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której istotne
postanowienia stanowi Rozdział XVI niniejszego Ogłoszenia.

2.

Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania umowy w swojej siedzibie lub prześle umowę
za pośrednictwem poczty lub kuriera.

XV.
1.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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XVI.
1.

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy stanową Załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.

XVII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
jest p. Monika Masiukiewicz, kontakt: iod@uksw.edu.pl; adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa wyprodukowania materiałów
wideo”, DZP.371.08.2019 prowadzonym w trybie usług społecznych;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*

**

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
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Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XVII. Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu:
1) Formularz ofertowy,
2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków
udziału w postępowaniu,
3) Wzór Wykaz usług,
4) Opis przedmiotu zamówienia,
5) Istotne postanowienia umowy.
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY : ............................................................................. ............................

SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY:
UL. ................................................................ MIEJSCOWOŚĆ........................................................................
KOD POCZTOWY ……………………………… POCZTA ………………...…………...….................……
WOJEWÓDZTWO ………………………………. POWIAT …………………………................…………..

NIP :

................................................................................................... ........................................................................................

TEL:

...................................................................................................... ......................................................................................

FAX:

………………………………………………………………………………………..……………................................…

ADRES INTERNETOWY …………………………………………………………………………………………...…….......….........…

ADRES E-MAIL ..........................................................................................................................................................................................

Oświadczenie Wykonawcy:

(ODPOWIEDŹ TAK/NIE)

Wykonawca należy do małych i średnich przedsiębiorstw

………………….………..
…………………………

Wykonawca jest osobą fizyczną

NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Postępowanie dotyczy udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których
wartość nie przekracza 750 000 euro i prowadzone jest w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (teks jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) pn.:
„Usługa wyprodukowania materiałów wideo”
DZP.371.08.2019
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Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Ogłoszenia o zamówieniu, za cenę:

1.

Cena brutto: ............................................................................zł.
w tym:
Cena netto: …………………………… zł
podatek VAT (23%) ……….…………. zł
Pozacenowe kryterium oceny ofert „Doświadczenie Wykonawcy w zakresie produkcji i publikacji

2.

filmów/materiałów wideo” (Rozdział XIII ustęp 1 pkt 2) Ogłoszenia o zamówieniu):
2.1 Wykonawca oświadcza, że wyprodukował i opublikował ……… (wpisać ilość)* filmów/materiałów
wideo o długości min. 5 minut.

………..................……, dnia ......................

........................................................
podpis upoważnionej osoby

*poszczególne filmy/materiały wideo należy wyszczególnić w tabeli znajdującej się w pkt. 2.1.a. niniejszego Formularza ofertowego
poprzez wskazanie nazwy podmiotu, na którego rzecz usługa została wykonana oraz zakresu przedmiotowej usługi.

2.1.a. Wykonawca oświadcza, że wyprodukował i opublikował wszystkie filmy/materiały wideo
o długości min. 5 minut na rzecz podmiotów wskazanych w tabeli poniżej
(PROSZĘ WYPEŁNIĆ TABELĘ!!!)
L.p.
1
2
3
4
5
6
7

Podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana oraz zakres usługi
Podmiot:……………………………………………………………………………………………
Zakres usługi: ………………………………………………………………………………………
Podmiot:……………………………………………………………………………………………
Zakres usługi: ………………………………………………………………………………………
Podmiot:……………………………………………………………………………………………
Zakres usługi: ………………………………………………………………………………………
Podmiot:……………………………………………………………………………………………
Zakres usługi: ………………………………………………………………………………………
Podmiot:……………………………………………………………………………………………
Zakres usługi: ………………………………………………………………………………………
Podmiot:……………………………………………………………………………………………
Zakres usługi: ………………………………………………………………………………………
Podmiot:……………………………………………………………………………………………
Zakres usługi: ………………………………………………………………………………………
Strona 16 z 35

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3, Budynek nr 23, pok. 307
01-938 Warszawa

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Podmiot:……………………………………………………………………………………………
Zakres usługi: ………………………………………………………………………………………
Podmiot:……………………………………………………………………………………………
Zakres usługi: ………………………………………………………………………………………
Podmiot:……………………………………………………………………………………………
Zakres usługi: ………………………………………………………………………………………
Podmiot:……………………………………………………………………………………………
Zakres usługi: ………………………………………………………………………………………
Podmiot:……………………………………………………………………………………………
Zakres usługi: ………………………………………………………………………………………
Podmiot:……………………………………………………………………………………………
Zakres usługi: ………………………………………………………………………………………
Podmiot:……………………………………………………………………………………………
Zakres usługi: ………………………………………………………………………………………
Podmiot:……………………………………………………………………………………………
Zakres usługi: ………………………………………………………………………………………
Podmiot:……………………………………………………………………………………………
Zakres usługi: ………………………………………………………………………………………
Podmiot:……………………………………………………………………………………………
Zakres usługi: ………………………………………………………………………………………
Podmiot:……………………………………………………………………………………………
Zakres usługi: ………………………………………………………………………………………
Podmiot:……………………………………………………………………………………………
Zakres usługi: ………………………………………………………………………………………
Podmiot:……………………………………………………………………………………………
Zakres usługi: ………………………………………………………………………………………
Podmiot:……………………………………………………………………………………………
Zakres usługi: ………………………………………………………………………………………
Podmiot:……………………………………………………………………………………………
Zakres usługi: ………………………………………………………………………………………

………..................……, dnia ......................

........................................................
podpis upoważnionej osoby
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3.

Pozacenowe kryterium oceny ofert „Przygotowanie techniczne Wykonawcy”
(Rozdział XIII ustęp 1 pkt 3) Ogłoszenia o zamówieniu):

3.1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje lub będzie dysponował: operatorem, dźwiękowcem,
reporterem, montażownią, stanowiskami dla grafików i animatorów, studiem nagrań filmowych,
studiem nagrań lektorskich, lektorem, grafikiem, animatorem oraz ma możliwość realizacji
filmów/materiałów wideo z powietrza.

………..................……, dnia ......................

........................................................
podpis upoważnionej osoby

4.

Osobą / osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest / są:
.................................................................................................................................................
stanowisko ..............................................................................................................................
tel. / fax. .................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
stanowisko..........................................................................................................................
tel. / fax. .................................................................................................................................

5.

Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań
umowy jest / są:
.................................................................................................................................................
stanowisko ..............................................................................................................................
tel. / fax. .................................................................................................................................
adres e-mail .................................................................................................................................

6.

W odpowiedzi na żądanie Zamawiającego określone w Rozdziale III ust. 9 Ogłoszenia
o zamówieniu, wskazujemy n/w część/ci zamówienia, której/ych wykonanie zamierzamy powierzyć
podwykonawcy/om wraz z podaniem firmy podwykonawców (jeżeli dotyczy):
Lp.

Zakres zamówienia

Firma (nazwa) podwykonawcy
(o ile są znane)

1.
2.
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7.

Oświadczenie wykonawcy:
1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o zamówieniu, nie wnosimy żadnych uwag ani
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2) Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu
o zamówieniu.
3) Oświadczamy, że wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy wraz
z dokonanymi w toku postępowania zmianami zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
4) Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami Zamawiającego
określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu, w szczególności zawartymi w Opisie przedmiotu
zamówienia oraz w Istotnych postanowieniach umowy.
5) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
Załączniki do oferty:
...................................................................................... str. ............
...................................................................................... str. ............
...................................................................................... str. ............

………..................……, dnia ......................

........................................................
podpis upoważnionej osoby

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
1)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
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DZP.371.08.2019
Zamawiający:
Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY : .............................................................................. .....

SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY: ...................................................................................

Oświadczenie wykonawcy
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz dotyczące spełnienia warunków udziału
w postępowaniu
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Usługa wyprodukowania materiałów wideo”

1. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy
Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

2. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam,
w

że

spełniam

warunki

udziału

w

postępowaniu

określone

przez

zamawiającego

…………..…………………………………………………..…………………………………………..

(wskazać

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
DZP.371.08.2019

.......................................................
oznaczenie Wykonawcy
(np. pieczątka)

WZÓR
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
dotyczy: postępowania pn.
„Usługa wyprodukowania materiałów wideo”
Przedmiot zamówienia zakres wykonywanych usług

L.p.

(potwierdzający spełnianie warunku
określonego w Ogłoszeniu
o zamówieniu)

Data wykonania
(dzień, miesiąc, rok)

Podmiot na rzecz którego
usługa została wykonana
(nazwa, adres)

od ……
do ……
od ……
do ……
od ……
do ……
od ……
do ……
od ……
do ……
od ……
do ……

1
2
3
4
5
6

.

........................................................
/ podpis upoważnionej osoby /
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Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
DZP.371.08.2019
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. CO OBEJMUJE ZAMÓWIENIE:
a) opracowanie koncepcji realizacji na podstawie wytycznych Zamawiającego;
b) opracowanie scenariuszy do każdego filmu/materiału wideo (32 scenariusze);
c) wyprodukowanie i dostarczenie 32 filmów/materiałów wideo o zdrowiu psychicznym (tj. wywiady
z wskazanymi przez Zamawiającego ekspertami z zakresu profilaktyki zdrowotnej zdrowia psychicznego
i opieki realizowanej w modelu środowiskowym, wywiady z innymi osobami wskazanymi przez
Zamawiającego (wywiady łącznie 80%), reportaże przedstawiające pracę Środowiskowych Centrów
Zdrowia Psychicznego realizowane w miejscu prowadzenia działalności (reportaże 20%)),
z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego;
d) wszystkie filmy/materiały wideo w polskiej wersji językowej, kontrasty zgodne z zasadami opisanymi
w pkt. 1.4.3 wytycznych WCAG 2.0;
e) wszystkie filmy/materiały wideo z napisami dla osób niesłyszących powinny uwzględniać wytyczne
WCAG 2.0 w zakresie dostępu dla osób słabowidzących;
f) filmy/materiały wideo powinny być opatrzone elementami identyfikującymi realizowany przez
Zamawiającego projekt (plansze statyczne i animowane);
g) długość każdego filmu/materiału wideo średnio od 15 do 20 minut każdy. Zamawiający po uzgodnieniu
z Wykonawcą może wymagać wyprodukowania i dostarczenia filmu/materiału wideo krótszego bądź
dłuższego niż 15-20 minut. Jednakże średnia długości wszystkich (32) filmów/materiałów wideo musi
zawierać się w 15-20 minutach;
h) filmy/materiały wideo powinny być dostarczone w formie gotowej do rozpowszechniania w mediach
tradycyjnych i Internecie, każdorazowo w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia zdjęć;
i) przeniesienie na Zamawiającego nieograniczonych w czasie i przestrzeni autorskich praw majątkowych
do wyprodukowanych filmów/materiałów wideo na warunkach określonych w umowie.
j) pełną licencję na muzykę, lektora, tłumaczenie w przypadku wywiadu w języku obcym, content
graficzny i źródło użyte w trakcie prac produkcyjnych i postprodukcyjnych;
k) dostarczenie pełnego źródła projektu na osobnych nośnikach danych;
l) zapewnienie profesjonalnego sprzętu, transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia dla ekipy filmowej,
niezbędne ubezpieczenia;
ł) Obowiązki Wykonawcy:
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- W ramach Wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca dokona adaptacji powierzchni i zakupów
ewentualnych rekwizytów, montażu, profesjonalnego oświetlenia, udźwiękowienia, opracowania
contentu graficznego;
- W ramach wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zapewni lektora w formie osobnej ścieżki
dźwiękowej;
- Wykonawca jest zobowiązany:


dysponować sprzętem i umiejętnościami w zakresie nagrania, montażu i edycji materiału;



wykazać gotowość i możliwość zrealizowania do 3 filmów/materiałów wideo w ciągu miesiąca;



wykazać gotowość do przystąpienia do realizacji filmu/materiału wideo nie później niż po upływie:
o 36 godzin roboczych (dotyczy nagrań realizowanych na terenie woj. mazowieckiego);
o tygodnia roboczego (dotyczy nagrań realizowanych poza terenem woj. mazowieckiego)
od chwili otrzymania informacji/polecenia od Zamawiającego.

Przez godziny robocze Zamawiający rozumie godz. od 8.00 do 16.00 w dniach od poniedziałku do piątku.
2. NA JAKIE POTRZEBY BĘDĄ REALIZOWANE FILMY/MATERIAŁY WIDEO:
- szkoleń profesjonalistów,
- osób doświadczających kryzysu psychicznego i ich szeroko rozumianego otoczenia,
- publikacji w Internecie,
- przekazywania mediom w celu rozpowszechniania.
3. WYMAGANIA TECHNICZNE/ WIZERUNKOWE:
- w przypadku pomysłu na spot animowany Wykonawca zapewni wymagany sprzęt oraz zaplecze techniczne
w celu realizacji przedstawionego pomysłu wraz z profesjonalną postprodukcją materiału uwzględniając
projektowanie, animacje, udźwiękowienie i eksport do plików.
- plik wynikowy dostarczony będzie w rozdzielczości źródłowej w formacie ramki 16/9 oraz w rozdzielczości
FULL HD - 1920/1080 pikseli w formie pliku na nośniku pamięci zewnętrznej (np. pendrive) oraz
elektronicznie poprzez email lub webtransfer. W wersji skompresowanej, umożliwiającej publikację
w Internecie.
- źródło filmowe dostarczone w formacie zapisu kamery oraz w formacie nieskompresowanym .avi
i sekwencji .tiff.
4. MIEJSCE REALIZACJI:
- Warszawa (80%),
- poza Warszawą (20%) – Piaseczno, Wieliczka, Koszalin, Nowy Targ.
5. ZAŁOŻENIA:
- Filmy/materiały wideo powinny być spójne z autorską koncepcją Wykonawcy.
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- Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie filmów/materiałów wideo, które będą ukazywały realizację
usług zdrowotnych i społecznych w modelu środowiskowym.
- Celem filmów/materiałów wideo jest przedstawienie modelu i realizacji usług zdrowotnych i społecznych
w modelu środowiskowym poprzez wywiady z ekspertami i beneficjentami projektu, reportaże ukazujące
działanie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego.
6. HASŁO PRZEWODNIE/CLAIM:
- Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego.
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Załącznik nr 5 do Ogłoszenia
DZP.371.08.2019
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY1
UMOWA
na wyprodukowanie materiałów wideo z przeniesieniem praw autorskich
nr DZP.372…….2019
Umowa zawarta w dniu …………… 2019 roku w Warszawie na usługę wyprodukowania materiałów wideo
z przeniesieniem praw autorskich pomiędzy:
………………………… z siedzibą w ……………, NIP ……………, REGON ……………,
reprezentowanym przez:
…………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………… z siedzibą w ……………, NIP ……………, REGON ……………,
reprezentowanym przez:
…………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi łącznie „Stronami”.
Umowa (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, przeprowadzonego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą.
Znak sprawy: DZP.371.08.2019

§1
1.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do opracowania koncepcji realizacji,
opracowania scenariuszy oraz wyprodukowania i dostarczenia 32 filmów/materiałów wideo o zdrowiu
psychicznym, z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego, w polskiej wersji językowej, z napisami

1

Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania ogólnych warunków umowy na etapie tworzenia umowy.
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dla niesłyszących, lektorem
i tłumaczeniem wywiadów w języku obcym o długości średnio od 15 do 20 minut każdy, zwane łącznie
w dalszej części umowy „Dziełem” (przy czym każdy z filmów/materiałów wideo stanowi część Dzieła)
oraz przeniesienia na Zamawiającego nieograniczonych w czasie i przestrzeni autorskich praw
majątkowych do Dzieła jako całości oraz jego fragmentów wraz z upoważnieniami do wykonywania
praw zależnych na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2.

Zamawiający

po

pisemnym

uzgodnieniu

z

Wykonawcą

może

wymagać

wyprodukowania

i dostarczenia materiału krótszego bądź dłuższego niż czas trwania określony w ust. 1 powyżej, jednakże
średnia długość wszystkich materiałów musi zawierać się w przedziale określonym w ust. 1.
3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2

1.

Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy logotypów niezbędnych w realizacji Dzieła.

2.

Zamawiający zobowiązuje się uzyskać we własnym zakresie zgody osób, których wizerunki mają być
utrwalone w Dziele, o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

3.

W przypadku realizacji materiałów poza studiem Wykonawcy, Wykonawca w ramach wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 1 i 2 umowy, zobowiązuje się uzyskać zgody od zarządzających
lokalizacjami wskazanymi przez Zamawiającego do realizacji filmów/materiałów wideo, o ile takie
zgody są wymagane.

4.

Obowiązek realizacji całości Dzieła spoczywa na Wykonawcy, który oświadcza i zapewnia, że będzie ono
jego autorską kreacją, wolną od wszelkich wad fizycznych i prawnych, w tym w szczególności praw
i roszczeń osób trzecich.

5.

Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje, uprawnienia zawodowe
i doświadczenie konieczne do wykonania Dzieła.

6.

Wykonawca jest upoważniony do korzystania z usług osób trzecich przy wykonywaniu umowy.
Za działania lub zaniechania osób trzecich Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania
lub zaniechania.

7.

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował/nie dysponuje lub nie będzie dysponował* operatorem,
dźwiękowcem, reporterem, montażownią, stanowiskami dla grafików i animatorów, studiem nagrań
filmowych, studiem nagrań lektorskich, lektorem, grafikiem, animatorem oraz ma możliwość realizacji
filmów/materiałów wideo z powietrza („przygotowanie techniczne Wykonawcy” wskazane w ofercie
wykonawcy stanowi kryterium oceny ofert).
*niepotrzebne skreślić
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§3
1.

Część Dzieła, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy (rozumiana jako film/materiał wideo o zdrowiu
psychicznym), zostanie wykonana według zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiającego scenariuszy
i zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2.

Scenariusze, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca przygotuje w porozumieniu
z Zamawiającym, w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od przekazania Zamawiającemu
koncepcji realizacji każdego z filmów/materiałów wideo. Wykonawca opracuje scenariusze, o których
mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia, określonym w Załączniku nr
1 do niniejszej umowy oraz informacji i wytycznych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego.

3.

Dzieło zostanie zrealizowane w całości w terminie do dnia 31.12.2020 r., zaś jego poszczególne części
będą realizowane zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

4.

Każdą część Dzieła Zamawiający zaakceptuje lub wniesie uwagi w terminie 7 dni roboczych
(tj. z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia otrzymania
egzemplarza części Dzieła, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

5.

Wykonawca uwzględni merytoryczne uwagi Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu poprawiony
egzemplarz części Dzieła uwzględniający te uwagi w terminie 5 dni roboczych od dnia ich wniesienia
przez Zamawiającego.

6.

Zamawiający może poprawioną część Dzieła zaakceptować lub wnieść uwagi w terminie 3 dni roboczych
(tj. z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia otrzymania
egzemplarza poprawionej części Dzieła. Wykonawca naniesie ostatecznie merytoryczne poprawki
w ciągu 3 dni roboczych (tj. z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

7.

W przypadku braku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag w terminach, o których mowa w ust. 4 i 6
powyżej, uznaje się, że Zamawiający zaakceptował część Dzieła.

8.

Poprawki, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej nie skutkują dodatkowymi kosztami po stronie
Zamawiającego.

9.

Przekazanie części Dzieła każdorazowo nastąpi na podstawie protokołu odbioru części Dzieła,
stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy poprzedzonego ostateczną kolaudacją części Dzieła.

10. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 9 powyżej, są:
………………………… - po stronie Zamawiającego,
………………………… - po stronie Wykonawcy.
11. Wykonawca, po akceptacji przez Zamawiającego Dzieła (lub jego części), przekaże Zamawiającemu
2 egzemplarze Dzieła (lub jego części), oryginalną wersję w rozdzielczości FULL HD (1920-1080
pikseli) dostarczy w formie pliku na nośniku pamięci zewnętrznej (np. pendrive) oraz elektronicznie
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poprzez np. ftp, webtransfer. Wykonawca dostarczy także Zamawiającemu, drogą elektroniczną – poprzez
e-mail, lub webtransfer – Dzieło (lub jego część) w wersji skompresowanej, umożliwiającej publikację
w Internecie.
12. Filmy/materiały wideo powinny być dostarczone w formie gotowej do rozpowszechniania
w mediach tradycyjnych i Internecie, każdorazowo w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia zdjęć.
13. Materiały powinny być dostępne dla osób niesłyszących i uwzględniać wytyczne WCAG 2.0 w zakresie
dostępu dla osób słabowidzących (napisy w jęz. Polskim, kontrasty zgodnie z zasadami opisanymi w pkt.
1.4.3

wytycznych

WCAG

2.0),

opatrzone

elementami

identyfikującymi

realizowany

przez

Zamawiającego projekt (plansze statyczne i animowane).
§4
1.

Wraz z wydaniem egzemplarzy Dzieła, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność
wydanych egzemplarzy oraz autorskie prawa majątkowe do Dzieła wraz z prawami zależnymi
na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła: wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym
techniką zapisu magnetycznego, cyfrowego oraz elektronicznego, w całości lub fragmentami;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono: wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy oraz nieodpłatne rozpowszechnianie
egzemplarzy Dzieła;
3) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w pkt 2) powyżej: publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, oraz publikowanie w Internecie, w całości lub fragmentami;
4) dowolne wykorzystywanie w działalności Zamawiającego: w celach informacyjnych, reklamowych,
promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą,
przy czym przeniesienie praw autorskich majątkowych do każdej części Dzieła nie wymaga
składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie.

2.

Wykonawca wyraża zgodę na nieograniczone wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw
zależnych do Dzieła na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz przenosi
na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych na polach
eksploatacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, wraz z prawem dalszego nieograniczonego przenoszenia,
bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych.

3.

Wraz z przeniesienim autorskich praw majątkowych do Dzieła Wykonawca zezwala Zamawiającemu
na wykonywanie autorskich praw osobistych do Dzieła i na zezwalanie osobom trzecim na wykonywanie
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tych praw, wraz z prawem do udzielania takich dalszych zezwoleń przez kolejno upoważniane podmioty,
oraz zobowiąże się nie odwoływać niniejszego upoważnienia pod rygorem odpowiedzialności
odszkodowawczej.
4.

Wykonawca oświadcza, iż na dzień przekazania Zamawiającemu Dzieła będzie posiadał wszelkie
możliwe prawa autorskie do Dzieła oraz prawo własności nośników danych, na których Dzieło zostało
utrwalone.

5.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawa do materiałów dostarczonych Wykonawcy na potrzeby
stworzenia Dzieła.
§5

1.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy, po zaakceptowaniu – na podstawie protokołu odbioru, stanowiącego
Załącznik

nr

3

do

niniejszej

umowy

–

każdej

z

części

Dzieła

przewidzianej

w harmonogramie, wynagrodzenie w kwocie równej 1/32 całości wynagrodzenia netto powiększone
o należny podatek VAT według stawki 23%.
2.

Całość wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zgodnie z załącznikiem nr 4 –
Formularzem ofertowym, wynosi: ……………. zł netto plus podatek VAT w wysokości ……….. zł,
co daje łącznie kwotę ……… zł brutto.

3.

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w ciągu 21 dni licząc od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata będzie dokonywana
każdorazowo po wykonaniu i odbiorze części Dzieła. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy nr ………………………… w banku …………………………

4.

W przypadku zmiany rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy podpisze
i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku
i nazwy banku (zmiana numeru rachunku nie stanowi istotnej zmiany umowy i może być dokonywana
w formie jednostronnego powiadomienia).

5.

Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT spowoduje ponowne naliczenie 21-dniowego
terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6.

Strony Umowy uznają, iż datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7.

Jeżeli w wyniku zmiany obowiązujących przepisów nastąpi zmiana stawki podatku VAT, dopuszcza się
zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy dotychczasową, a nową
stawką podatku VAT.

8.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wynagrodzenie za wykonanie części Dzieła,
przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, zezwolenie na wykonywanie autorskich
praw zależnych oraz przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie przez Zamawiającego
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autorskich praw zależnych, a także prawa własności egzemplarzy Dzieła, o których mowa w § 4
niniejszej umowy.
9.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Dzieła.
§6

1.

W przypadku nieprzystąpienia do wykonania obowiązków umownych (w terminach określonych w § 3
ust. 2), pomimo wezwania przez Zamawiającego do wykonania z wyznaczeniem terminu nie krótszego
niż 3 dni robocze na przystąpienie do wykonywania, lub trwałego przerwania wykonania Dzieła
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą Umowę
ze skutkiem natychmiastowym oraz żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia,
o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

2.

Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy
na podstawie umowy.

3.

W okresie obowiązywania lub po wypowiedzeniu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny
wobec Zamawiającego za wszelkie szkody, wydatki, koszty poniesione przez Zamawiającego
w przypadku, gdy będą one wynikać z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę.

4.

W przypadku roszczeń kierowanych do Zamawiającego związanych z korzystaniem przezeń z Dzieła,
a w szczególności roszczeń związanych z naruszeniem autorskich praw majątkowych lub osobistych oraz
dóbr osobistych osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia w pełnej ich
wysokości, jeżeli będą uzasadnione, a także pokryć wynikłe z tego powodu koszty po stronie
Zamawiającego.

5.

W przypadku opóźnienia w wykonaniu Dzieła/części Dzieła, w szczególności nieprzekazania
Dzieła/części Dzieła w terminie określonym w § 3 ust. 3 niniejszej umowy lub nie wprowadzenia
poprawek, o których mowa w § 3 ust. 4 - 6 niniejszej umowy lub niedotrzymania jakiegokolwiek terminu
określonego w § 3 niniejszej umowy (za wyjątkiem terminu określonego w § 3 ust. 2), Zamawiający
może od umowy odstąpić w terminie do 7 dni roboczych od daty wystąpienia przyczyny odstąpienia.
Niezależnie od skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy, Zamawiający może naliczyć
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej
umowy.

6.

Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie mogą być naliczanie niezależnie od siebie.

7.

Kary umowne podlegają kumulacji.

8.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Dzieła/części Dzieła, niezależnie od kar
umownych, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy
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na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne aż do wysokości faktycznie
poniesionej szkody.
§7
1.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji mających charakter
niejawny, uzyskanych w związku z niniejszą umową, jej zawarciem lub wykonywaniem, nie
przekazywania oraz nie ujawniania takich informacji osobom trzecim, chyba że będzie do tego
zobowiązany na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2.

Przez informację poufną należy w szczególności rozumieć tajemnice przedsiębiorstwa, takie jak:
techniczne i handlowe, know-how oraz wszelkie informacje dotyczące stosunków Zamawiającego, jego
pacjentów, klientów, kontaktów handlowych, szczegółów umów i ofert.

3.

Strony zgodnie rozszerzają domniemanie poufności na wszelkie informacje i dokumenty, w których
posiadanie Wykonawca wszedł w związku z niniejszą umową lub jej wykonywaniem.

4.

Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie.

5.

Wykonawca zobowiązuje się zapobiegać ujawnieniu uzyskanych informacji większej liczbie
pracowników, doradców i innych osób niż jest to konieczne w celu wykonania obowiązków
wynikających z niniejszej umowy.

6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim wskutek
niedochowania obowiązku poufności.

7.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają dalej idącym obowiązkom w zakresie zachowania
poufności wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
§8

1. Strony wzajemnie oświadczają, że posiadają zgodę osób, o których mowa w niniejszej umowie
do przetwarzania ich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, numeru telefonu
oraz adresu e-mail oraz że dane te przetwarzane będą przez każdą z nich wyłącznie dla potrzeb
wykonywania niniejszej umowy, przez okres jej trwania z uwzględnieniem ustawowych terminów
przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych – w trybie i na zasadach określonych
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE opublikowane w Dzienniku Urzędowym L z 2016 r. nr 119,
str. 1.Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwić
polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
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2. Przez dzień roboczy należy rozumieć każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, tj. z wyłączeniem
sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszą umową, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd
powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiającego.
7. Integralną część umowy stanowią następujące Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;
2) Załącznik nr 2 – Harmonogram realizacji poszczególnych części Dzieła;
3) Załącznik nr 3 – Protokół odbioru części Dzieła;
4) Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 2
do UMOWY nr ………………
Harmonogram realizacji poszczególnych części Dzieła
Lp.
Liczba
1.
2
filmów/materiałów
2.
2 do
wideo
3.
2
zrealizowania
4.
1
5.
1
6.
1
7.
2
8.
2
9.
1
10.
1
11.
2
12.
1
13.
1
14.
2
15.
2
16.
1
17.
1
18.
1
19.
2
20.
2
21.
1
22.
1

Termin realizacji
29.03.2019 r.
30.04.2019 r.
31.05.2019 r.
28.06.2019 r.
31.07.2019 r.
30.08.2019 r.
30.09.2019 r.
31.10.2019 r.
29.11.2019 r.
31.12.2019 r.
31.01.2020 r.
28.02.2020 r.
31.03.2020 r.
30.04.2020 r.
29.05.2020 r.
30.06.2020 r.
31.07.2020 r.
31.08.2020 r.
30.09.2020 r.
30.10.2020 r.
30.11.2020 r.
31.12.2020 r.
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Załącznik nr 3
do UMOWY nr ………………
Protokół odbioru części Dzieła
sporządzony dnia................................. w ….......................................
(data sporządzenia protokołu) (miejscowość sporządzenia protokołu)

dotyczący przekazania - odbioru części Dzieła …......................... z dnia .........................
(nr umowy)

(data zawarcia umowy)

polegającego na
….........................................................................................................................…................................................
.................................................................................................................................................................................
(określenie części Dzieła)

Strony uczestniczące w odbiorze:
1. ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(dane Wykonawcy)

2. ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(dane Zamawiającego)

Dodatkowo w odbiorze uczestniczyli:
1. ……………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis osoby uczestniczącej w odbiorze)

2. ……………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis osoby uczestniczącej w odbiorze)

Zamawiający postanawia:
przyjąć część Dzieła bez zastrzeżeń*,
przyjąć część Dzieła z zastrzeżeniami *
……………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………
(opis zastrzeżeń, uwag i zobowiązanie wykonawcy do ich uwzględniania w określonym terminie)

nie przyjąć części Dzieła ze względu na:*
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(powód odmowy odebrania części Dzieła)

Zamawiający
.......................................
(podpis)
*

Wykonawca
.......................................
(podpis)

niepotrzebne skreślić
Nr POWR.04.01.00-00-D208/17 „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę: projekt horyzontalny”

