
 

 

 

 Wrocław, dn. 09.02.2018 r. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

„dostawę sprzętu i oprogramowania do przygotowania utworów 

audiowizualnych, usługę realizacji utworów audiowizualnych i utworzenia 

kanału telewizji online oraz usługę promocji kanału telewizji online w 

internecie” 

w ramach projektu Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze dla Rozwoju 

Pogranicza Polsko Czeskiego ,,Wspólne dziedzictwo”, nr reg. 

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/000760, w ramach programu Interreg V-A 

Republika Czeska-Polska, osi priorytetowej2; priorytetu inwestycyjnego 

Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez 

rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla 

określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów 

przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i 

kulturowych oraz ich rozwój” finansowanych z Funduszu Narodowego 

Republiki Czeskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Wartość szacunkowa zamówienia: 260 000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt 

tysięcy) zł netto – kwota nie przekracza równowartości kwoty określonej w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony  
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I. ZAMAWIAJĄCY 

Dolnośląska Organizacja Turystyczna („DOT”), z siedzibą ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław, 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000062136, NIP: 8971616995, 
reprezentowana przez: 

Paweł Wróblewski – Prezes Zarządu 

Jerzy Ludwin– I Wiceprezes Zarządu, 

w dalszej treści zwana „Zamawiającym” 

Tel. 717939722 

witryna www. www.dot.org.pl 

osoby do kontaktu:Jakub Feiga (e-mail: jakub.feiga@dot.org.pl, tel. +48 603 250 365) oraz Sara 
Stankiewicz (e-mail: sara.stankiewicz@dot.org.pl, tel. +48 510 793 007) 

Adres do korespondencji: 

Dolnośląska Organizacja Turystyczna 

z siedzibą ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław 

tel. 717939722 

witryna www:www.dot.org.pl,  

osoba do kontaktu Jakub Feiga i Sara Stankiewicz 

Godziny otwarcia: 07:30- 15:30 od poniedziałku do piątku 

Email: biuro@dot.org.pl 

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  
art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 
1579 t.j.) zwanej dalej „ustawą PZP” lub ,,PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

4. Zamawiający informuje, że postępowanie będzie prowadzone wg zasad określonych w art.  24 
aa ustawy, tj. 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. 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.  

 

 

 

 

 



 

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1. dostawa fabrycznie nowego aparatu fotograficznego z funkcją filmwraz z niezbędnym i 

kompatybilnym fabrycznie nowym sprzętem na potrzeby realizacji utworów audiowizualnych; 

2. dostawa, konfiguracjai instalacja oprogramowania komputerowego (wraz z przeniesieniem lub 

licencją autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego)do realizacji utworów 

audiowizualnych, kompatybilnego z zakupionym sprzętem określonym w pkt 1 powyżej, wraz z 

przeszkoleniem 2 pracowników Zamawiającego z zakresu działania i funkcjonalności dostarczonego 

sprzętu oraz oprogramowania komputerowego; 

3. usługa utworzenia bezpłatnego dla odbiorcy kanału telewizji online na portalu społecznościowym i 

zamieszczania w ramach tego kanału 40 (słownie: czterdziestu) utworów audiowizualnych 

stworzonych w ramach realizacji zamówienia oraz usługa realizacji, produkcji, montażu40 (słownie: 

czterdziestu) utworów audiowizualnych, w tym przygotowanie koncepcji kreatywnej oraz 

scenariusza każdego odcinka(wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz 

zezwoleniem na wykonywania praw zależnych i osobistych na rzecz Zamawiającego); 

4. usługa pozycjonowania, reklamy i promocji w popularnych wyszukiwarkach internetowych i 

portalach społecznościowych na terytorium Czech i Polski kanału telewizji online zawierającego 

utwory audiowizualne stworzone w ramach realizacji zamówienia. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. W wyniku przeprowadzonego Postępowania zostanie zawarta Umowa stanowiąca Załącznik nr 2 do 
SIWZ. 

4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30200000-1-urządzenia komputerowe, 30200000-3 – 
sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny, 38650000-6 – sprzęt 
fotograficzny, 48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 71356300-1 usługi 
wsparcia technicznego, 72000000-5- Usługi Informatyczne: konsultacyjne, opracowywania 
oprogramowania, internetowe i wsparcia, 79340000-9 – Usługi reklamowe i marketingowe, 
92100000-2 – usługi kinematograficzne oraz wideo, 92220000-9 – usługi telewizyjne 

5. Wykonawca w formularzu ofertowym przedstawi informacje dotyczące: 
a) producenta i parametrów technicznych aparatu fotograficznego z funkcją film oraz niezbędnego 

i kompatybilnego sprzętu na potrzeby realizacji utworów audiowizualnych 

b) oprogramowania komputerowego niezbędnego do realizacji utworów audiowizualnych 

kompatybilnego z zakupionym sprzętem 

c) usługi realizacji, produkcji, montażu utworów audiowizualnych 

d) usługi utworzenia kanału telewizji online na portalu społecznościowym oraz usługi 

zamieszczania w ramach tego kanału utworów audiowizualnych stworzonych w ramach 

realizacji zamówienia 



 

 

e) usługi pozycjonowania, reklamy i promocji w popularnych wyszukiwarkach internetowych i 

portalach społecznościowych na terytorium Czech i Polski kanału telewizji online zawierającego 

utwory audiowizualne stworzone w ramach realizacji zamówienia. 

Formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

6. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła szczególnego, procesu który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego 
wykonawcę, lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji „lub równoważny”, 
Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych do opisywanych w 
SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy i konfiguracji produktu równoważnego w formularzu 
cenowym oraz wykazanie równoważności oferowanego produktu w stosunku do danej pozycji opisu 
przedmiotu zamówienia.  

7. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcy lub podwykonawcom wykonania części 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może zostać 
powierzona podwykonawcom.  

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/om nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7 
PZP. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do dnia 30 czerwca 

2020 roku. 

Wykonawca deklaruje w ofercie terminy wykonania poszczególnych części zamówienia zgodnie z 

Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 24 UST. 5 PZP 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a. zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy PZP, nie podlegają wykluczeniu; 

b. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, wskazane w niniejszym pkt V.5 i 

6 SIWZ. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się udzielenie zamówienia i muszą spełniać warunki określone 

w niniejszym SIWZ dla każdego z wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, wówczas każdy z nich musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.  

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 



 

 

podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu 

do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy 

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

4. Wyklucza się z postępowania o udzielenie zamówienia: 

a. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia, 

b. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

i)  o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. 

zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

ii)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. - Kodeks karny, 

iii)  skarbowe, 

iv)  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

c. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt V.4 lit „b” niniejszego SIWZ; 

d. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

e. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

dokumentów; 

f. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

g. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

h. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 

inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

i. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 



 

 

j. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 

1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

k. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

l. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

m. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy 

z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

n. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

o. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 

zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy PZP, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

p. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności.  

5. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej polegające na wykazaniu, że Wykonawca: 

a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych wykonują należycie, co najmniej i. jedno zamówienie polegające na realizacji, produkcji, 

montażu i udostępnieniu w internecie utworów audiowizualnych, w tym wykonał co najmniej 3 

krotnie usługi techniczno-montażowe, obsługę studia nagrań, obsługę planów zdjęciowych w 

terenie, usługę stworzenia animacji na czołówkę, usługę pisania scenariuszy do utworów 

audiowizualnych, usługę montażu i realizacji materiału filmowego z czego min. 1 na kwotę nie 

niższą niż 4500,00 zł.brutto; 

b. dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim sprzętem oraz oprogramowaniem informatycznym 

do tworzenia, produkowania i wykonywania utworów audiowizualnych oraz zamieszczania 

utworów audiowizualnych w internecie. 



 

 

6. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące dysponowania kompetencjami do 

wykonania zamówienia polegające na wykazaniu, że dysponuje: 

a. Specjalistami ds. tworzenia utworów audiowizualnych, posiadającymi doświadczenie w 

tworzeniu, produkowaniu i wykonywaniu utworów audiowizualnych oraz zamieszczania 

utworów audiowizualnych w internecie, w tym takie osoby jak: reżyser, operator kamery, 

asystent kamery, stereografer, montażysta, producent, fotograf, wydawca, scenarzysta, grafik 

komputerowy, informatyk, tłumacz, aktor; 

b. Specjalistami z zakresu reklamy, promocji i pozycjonowania utworów audiowizualnych w 

internecie. 

 

Na potwierdzenie spełnienia warunków opisanych w pkt 6a i 6b powyżej Wykonawca przedstawi 

wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKPODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jeżeli z 

przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wynikać będzie, że nie występują 

uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8  ustawy PZP i 

wskazane w pkt V SIWZ warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione. 

2. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty:  

a) aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13,14 i 21 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

c) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji 

- dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 



 

 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 

należności; 

e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

f) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 716); 

g) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 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 (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) 

h) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 5 do 

SIWZ); 

i) wykaz sprzętu oraz oprogramowania dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia 

publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór stanowi 

załącznik nr 6do SIWZ); 

j) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w oparciu o 

przesłanki wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz obowiązujących 

przepisów (wzór stanowi załącznik nr 7) 

k) informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej: Wykonawca, w terminie 3 

dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej stanowiący załącznik nr 8do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

l) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty 

należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych 

Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych. 

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a 

ustawy PZP przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów-pisemnego zobowiązania do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający żąda 

załączenia do oferty Pełnomocnictwa (oryginał dokumentu) do podpisania oferty, o ile prawo do 

reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 



 

 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a 

wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 

treści, z wyłączeniem poprawienia przez Zamawiającego w ofercie ewentualnych: 

a. oczywistych omyłek pisarskich, 

b. oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c. innych omyłek, które polegają na niezgodności oferty z SIWZ i nie powodują istotnych zmian w 

treści oferty. 

d. o dokonaniu jakiejkolwiek z ww. poprawek zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a. oferta jest niezgodna z ustawą PZP lub nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

b. treść oferty nie odpowiada treści SIWZ 

c. złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

d. ofertę złożył wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

e. wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, pomimo niezwłocznego wezwania 

wykonawcy w terminie 3 dni, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

f. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium. 

6. W przypadku unieważnienia postępowania albo niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców niepodlegających wykluczeniu z udziału w 

postępowaniu, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

odrzucenia poszczególnych ofert. 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUEMNTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

a. W zakresie przedmiotu zamówienia: Jakub Feiga (e-mail: jakub.feiga@dot.org.pl, tel. +48 603 250 

365) oraz Sara Stankiewicz (e-mail: sara.stankiewicz@dot.org.pl, tel. +48 510 793 007) 

b. W zakresie procedury udzielania zamówień publicznych Jakub Feiga (e-mail: 

jakub.feiga@dot.org.pl, tel. +48 603 250 365) oraz Sara Stankiewicz (e-mail: 

sara.stankiewicz@dot.org.pl, tel. +48 510 793 007). 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub elektronicznie. 

4. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem lub elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich 

otrzymania. 

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej 

podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Wykonawcy z treścią pisma. 



 

 

6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

Adres do korespondencji pisemnej: 

Dolnośląska Organizacja Turystyczna 

ul. Świdnicka 44 

50-027 Wrocław 

Numer faksu: 717939728 

Adres poczty elektronicznej: biuro@dot.org.pl 

7. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ 

a. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ, kierując 

swoje zapytanie na piśmie lub na adres e-mail. 

b. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotyczące treści 

SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami zostanie 

przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła 

zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

c. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 

zmienić treść SIWZ. Gdy w wyniku modyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonaną 

modyfikację, a także informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 

niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści 

na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

8. W pierwszej kolejności korespondencję, wyjaśnienia i zmiany należy wnosić na adres poczty 

elektronicznej biuro@dot.org.pl 

9. Nieograniczony i pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 

bezpłatnie pod adresem: www.dot.org.pl. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zmawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). 

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub w kilku formach wskazanych art. 148 ust 1 ustawy PZP. 

3. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wnosi na rachunek Zamawiającego w Banku Millenium 

S.A., nr 45 1160 2202 0000 0000 6012 3504, tytułem „Wadium – Ogłoszenie nr 516162-N-2018z 

dnia 2018-02-09 r.” przed upływem terminu składania ofert i które znajduje się na rachunku 

Zamawiającego w dniu otwarcia ofert. 

4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie aniżeli w pieniądzu, należy dostarczyć oryginał 

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, wraz z ofertą przed upływem terminu składania 

ofert. 

5. W przypadku braku wniesienia wadium oferta będzie podlegała odrzuceniu przez Zamawiającego. 

6. Zwrot wadium Wykonawcy wybranemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy z tym Wykonawcą. 

7. Zwrot wadium pozostałym Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania z zastrzeżeniem Wykonawcy, który nie 

dostarczył dokumentów w odpowiedzi na wezwanie lub nie złożył oświadczeń na podstawie art. 25 

ust. 1, art. 25a ust. 1, art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub 

Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP. 

8. Zamawiający odmówi zwrotu wadium, jeśli Wykonawca odmówi podpisania Umowy w 

wyznaczonym terminie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie 

umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 



 

 

9. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu wraz z odsetkami określonymi dla rachunku bankowego 

Zamawiającego zostanie pomniejszony o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za 

przelew na rachunek Wykonawcy. 

10. Wadium zostanie zwrócone na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

do złożenia ofert. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Zamawiający określa, że termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się w dniu upływu 

terminu składania ofert.  

2. 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. 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w sposób wskazany w punkcie XI 

niniejszej SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Ofertę 

sporządza się w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona 

drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności 

Wykonawca dostarczy wraz z ofertą: 

a. Załącznik nr 3.do SIWZ – Formularz ofertowy z załącznikami wraz z załącznikiem w postaci 

koncepcji kreatywnej 40 utworów audiowizualnych w formie papierowej lub na dysku dvd; 

b. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz dostaw i usług, 

c. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób, 

d. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz narzędzi, 

e. Załącznik nr 7 do SIWZ –Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

f. Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej. 

g. dowód wniesienia lub wpłacenia wadium. 

4. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać 

oświadczenie woli w imieniu wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeżeli do 

oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego 

postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczony 

notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.  

5. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. 

6. Wymagane pliki elektroniczne należy przedstawić na płycie CD/DVD. 

7. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” 

i poświadczone przez wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie 

potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej 

autentyczności w inny sposób. 

8. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji 

zastrzeżonych przez składającego ofertę. 



 

 

9. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - co do których, nie później niż w terminie składania 

ofert, wykonawca zastrzegł że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ- 

INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako osobna część, nie 

złączoną z ofertą w sposób stały. 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz 

oznaczona napisem: 

„OFERTA PRZETARGOWA - przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania do 

przygotowania utworów audiowizualnych, usługę realizacji utworów audiowizualnych i utworzenia 

kanału telewizji online oraz usługę promocji kanału telewizji online w interneciew ramach projektu 

Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego ,,Wspólne dziedzictwo”, 

nr reg. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/000760, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, 

osi priorytetowej 2” 

Z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 16 marca 2018 r., godz. 12:00” 

2. W przypadku przesłania oferty pocztą, pocztą kurierską należy zaznaczyć na kopercie: „OFERTA 

PRZETARGOWA – NIE OTWIERAĆ!”. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.  

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

4. Oferty należy składać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach pracy Zamawiającego 7:30-15:30, 

nie później niż do 16 marca 2018 r., do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego- Dolnośląskiej 

Organizacji Turystycznej, przy ul. Świdnickiej 44, 50-027 Wrocław. 

5. Publiczne otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu upływu ostatecznego terminu 

składania ofert o godz.13:00 w siedzibie Zamawiającego Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, przy 

ul. Świdnickiej 44, 50-027 Wrocław, sala konferencyjna. 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty ceny ryczałtowe z uwzględnieniem 

elementów składowych zamówienia, zgodnie ze wzorem w Formularzu Ofertowym, zgodnym ze 

wzorem w Załączniku 3 do SIWZ, wyrażoną w złotych polskich, która nie będzie uzależniona od 

zmiany kursów walut obcych i nie ulegnie podwyższeniu. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji zamówienia. Wykonawca 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie 

ujęcia w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenia z 

powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 

wprost z SIWZ jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.  

5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

Zamawiający uzna, że podana w ofercie cena jest prawidłowa bez względu na sposób jej wyliczenia.  



 

 

6. Stawka podatku VAT winna zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).  

 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIATYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 

Kryterium Znaczenie procentowe 
kryterium (waga 

oceny) 

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za 

kryterium 

C – Cena 40% 40 

TG – Termin gwarancji na dostarczony aparat 
fotograficzny 

5% 5 

PT – Parametry techniczne aparatu fotograficznego 5% 5 

TW – Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia 

15% 15 

PZ – Wartość artystyczna koncepcji kreatywnej 15% 15 

UP–Zakres działań promocyjnych 20% 20 

 

Za ofertę Wykonawca może maksymalnie otrzymać 100 punktów. Ocena końcowa oferty badanej „OK” 
będzie obliczona według wzoru: 

 

OK =C+TG+PT+TW+PZ+UP 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

a. C - cena oferty 

b. TG– okres na jaki udzielono gwarancji na dostarczony aparat fotograficzny 

c. PT – parametry techniczne aparatu fotograficznego 

d. TW – doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 

e. PZ – wartość artystyczna koncepcji kreatywnej 

f. UP – zakres działań promocyjnych 

2. Za ofertę Wykonawca może maksymalnie otrzymać 100 punktów. Ocena końcowa oferty badanej 

„OK” będzie obliczona według wzoru: 

OK =C+TG+PT+TW+PZ+UP 

3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i 

ich wag otrzyma najwyższą punktację obliczoną jako suma punktów otrzymanych za cenę brutto 

oferty oraz łączną liczbę punktów uzyskanych w ramach pozostałychkryteriów opisanych w 

niniejszym rozdziale SIWZ. 



 

 

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertą z 

najniższą ceną. 

 

 

 

 

 

5. Zasady oceny kryterium:  

 

a) W kryterium termin Cena (C)  - dla obliczenia liczby uzyskanych punktów - zostanie 

zastosowany wzór: 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 

punktów wynikającą z działania: 

 

Cmin 

C = ────────────── X 40 pkt 

Cob 

 

gdzie: 

C- ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny Cena 

Cmin – cena brutto oferty o najniższej cenie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Cob– cena brutto oferty badanej 

 

b) W kryterium termin gwarancji (TG)  - dla obliczenia liczby uzyskanych punktów - zostanie 

zastosowany wzór: 

 

 T o 

TG = ────────────── X 5 pkt 

 T max 

  

T G– ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny termin gwarancji  

To – termin gwarancji badanej oferty 

Tmax – najdłuższy termin gwarancji spośród zaoferowanych 

 



 

 

Zamawiający informuje, iż najdłuższy możliwy do zaoferowania czas trwania gwarancji wynosi 48 

miesięcy. Oferta, w której zaoferowany zostanie dłuższy niż 48 miesięcy czas trwania gwarancji, 

otrzyma ilość punktów liczoną jak dla czasu trwania gwarancji maksymalnego, tj. 48 miesięcy. Nie 

zmienia to jednak tego, iż umowa zostanie zawarta z terminem trwania gwarancji na wykonany 

przedmiot umowy zgodnie z treścią oferty. Najkrótszy możliwy do zaoferowania termin gwarancji 

wynosi 24 miesiące. Termin gwarancji liczony jest od dnia podpisania Protokołu Odbioru aparatu 

fotograficznego bez zastrzeżeń. Oferta, w której zostanie zaoferowany termin gwarancji krótszy niż 

24 miesiące zostanie uznana za niezgodną z treścią SIWZ i w konsekwencji zostanie odrzucona. Brak 

podania w ofercie terminu gwarancji również będzie skutkował odrzuceniem oferty.  

 

c) W kryterium parametry techniczne aparatu fotograficznego (PT) – dla obliczenia liczby 

uzyskanych punktów – zostaną zastosowane następujące kryteria oceny: 

 

1. Przy ocenie kryterium parametry techniczne aparatu fotograficznego najniżej będą punktowane 

(1pkt) oferty wykonawców, którzy zaoferują aparat fotograficzny o minimalnych parametrach 

technicznych wskazanych w tabeli zamieszczonej w ,,Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ (dotyczy wszystkich parametrów podanych w 

tabeli zamieszczonej w ,,Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik 

nr 1 do SIWZ).Oferta, w której zostanie zaoferowany aparat fotograficzny poniżej minimalnych 

parametrów technicznych wskazanych w tabeli zamieszczonej w ,,Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, zostanie uznana za niezgodną z 

treścią SIWZ i w konsekwencji zostanie odrzucona. 

 

2. Przy ocenie kryterium parametry techniczne aparatu fotograficznego 3 pkt otrzyma oferta 

wykonawcy, w której aparat fotograficzny będzie posiadał matrycę w przedziale 23-40Mpix, a w 

pozostałym zakresie będzie posiadał przynajmniej minimalne parametry techniczne wskazane w 

tabeli zamieszczonej w ,,Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik 

nr 1 do SIWZ.  

 

3. Przy ocenie kryterium parametry techniczne aparatu fotograficznego najwyżej będą 

punktowane (5 pkt) oferty wykonawców, którzy zaoferują aparat fotograficzny posiadający 

matrycę w przedziale 41-50 Mpix, a w pozostałym zakresie będzie przynajmniej posiadał 

minimalne parametry techniczne wskazane w tabeli zamieszczonej w ,,Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

d) W kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia(TW)  - dla 

obliczenia liczby uzyskanych punktów - zostanie zastosowany wzór: 

 

 T Wo 

T W= ────────────── X 15 

 T Wmax 



 

 

  

TW – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny doświadczenie osób wyznaczonych do 

realizacji zamówienia 

TWo – doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia wskazane w badanej ofercie 

TW max – największe doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia spośród 

zaoferowanych 

Przy ocenie doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia najwyżej będą punktowane 

oferty wykonawców, którzy wyznaczą do realizacji zamówienia osoby posiadające najwyższą liczbę 

kampanii promocyjnych lub reklamowych opartych na utworach audiowizualnych o wartości nie 

niższej niż 100 000 zł każda kampania promocyjna lub reklamowa, przy tworzeniu których 

wyznaczone osoby brały udział. Natomiast najniżej będą punktowane oferty wykonawców, którzy 

wyznaczą do realizacji zamówienia osoby posiadające najniższą liczbę kampanii promocyjnych lub 

reklamowych opartych na utworach audiowizualnych o wartości nie niższej niż 100 000 zł każda 

kampania promocyjna lub reklamowa, przy tworzeniu których brały udział. Poziom doświadczenia 

osób wyznaczonych do realizacji zamówienia będzie mierzony w oparciu o ilość poszczególnych ww. 

kampanii promocyjnych lub reklamowych, przy tworzeniu których osoby wyznaczone do realizacji 

zamówienia brały udział.  

 

e) W kryterium wartość artystyczna koncepcji kreatywnej (PZ)  - dla obliczenia liczby uzyskanych 

punktów – zostaną zastosowane następujące kryteria oceny: 

 

1. Przy ocenie waloru artystycznego koncepcji kreatywnej utworów audiowizualnych najwyżej 

będą punktowane (od 11 do 15 pkt) oferty wykonawców, w których przedstawiona koncepcja 

kreatywna 40 utworów audiowizualnych jako całość w stopniu najwyższym będzie realizowała 

ideę wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Pogranicza Polsko Czeskiego. 

2. Przy ocenie waloru artystycznego koncepcji kreatywnej utworów audiowizualnych dostatecznie 

będą punktowane (od 6 do 10 pkt) oferty wykonawców, w których przedstawiona koncepcja 

kreatywna 40 utworów audiowizualnych jako całość w stopniu dostatecznym będzie realizowała 

ideę wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Pogranicza Polsko Czeskiego. 

3. Przy ocenie waloru artystycznego koncepcji kreatywnej utworów audiowizualnych najniżej będą 

punktowane (od 1 do 5 pkt) oferty wykonawców, w których przedstawiona koncepcja 

kreatywna 40 utworów audiowizualnych jako całość w stopniu najniższym będzie realizowała 

ideę wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Pogranicza Polsko Czeskiego. 

 

e) W kryterium Zakres działań promocyjnych (UP) Zamawiający dokona oceny ofert na 

podstawie następujących kryteriów: 

 

l.p. Opis kryteriów oceny Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta za 



 

 

kryterium 

 Mediaplan zawierający koncepcję i szczegółowy plan świadczenia 
usługi pozycjonowania, reklamy i promocji w popularnych 
wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych na 
terytorium Czech i Polski kanału telewizji online zawierającego 
utwory audiowizualne stworzone w ramach realizacji zamówienia. 

5 pkt 

 Deklarowana końcowa ilość subskrybentów utworzonego kanału 
telewizji online na portalu społecznościowym, na którym będą 
zamieszczane utwory audiowizualne stworzone w ramach realizacji 
zamówienia na dzień zakończenia realizacji zamówienie, tj. 30 
czerwca 2020 r. 

15 pkt 

Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób: 

Ad.1) Ocena w kryterium „Mediaplan” nastąpi wg następującego kryterium oceny: 

W ramach oceny kryterium ,,Mediaplan” 0 (słownie: zero) punktów otrzyma wykonawca, który wraz z 
ofertą nie dostarczy ,,Mediaplanu”. Maksymalną ilość 5 (słownie: pięć) punktów otrzyma Wykonawca, który 
wraz z ofertą przedłoży ,,Mediaplan”. 

A – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,Mediaplan” 

Ad.2) Ocena w kryterium „Deklarowana końcowa ilość subskrybentów” nastąpi według wzoru 
matematycznego: 

 

Deklarowana końcowa ilość subskrybentów w badanej ofercie 

B= -------------------------------------------------------------------------------------   x 15  

Najwyższa końcowa ilość subskrybentów spośród zaoferowanych 

B - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,Deklarowana końcowa ilość 
subskrybentów” 

W ramach oceny kryterium ,,Deklarowana końcowa ilość subskrybentów” najniższą liczbę punktów otrzyma 
wykonawca, który zadeklaruje najniższą końcową liczbę subskrybentów kanału telewizji online. Najwyższą 
liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zadeklaruje najwyższą końcową liczbę subskrybentów kanału 
telewizji online. 

Sposób obliczania ilości punktów dla oferty danego Wykonawcy w kryterium zakres działań promocyjnych 

(UP): 

UP = A+ B  

gdzie: 

UP - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,Zakres działań promocyjnych” 

A – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,Mediaplan” 

B - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,Deklarowana końcowa ilość 
subskrybentów” 



 

 

XIV. INFORMACJE 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 zawarta umowa, której wzór stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.  

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przekazane za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, albo w terminie nie krótszym 

niż 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu 

związania ofertą. 

3. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o 

miejscu i terminie podpisania umowy.  

4. Niedotrzymanie przez wybranego wykonawcę terminu podanego w zawiadomieniu będzie 

traktowane jako odmowa podpisania umowy i pociągnie za sobą konsekwencje przewidziane w 

ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym zatrzymanie wadium. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wartości zamówienia. 

2. Zabezpieczenie każdorazowo służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach: 

a. Pieniądzu 

b. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c. Gwarancjach bankowych, 

d. Gwarancjach ubezpieczeniowych 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego: 17116022020000000060123523. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wykonawcy.  

6. Zabezpieczenie winno zostać wniesione najpóźniej w dacie zawarcia umowy w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego. 

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób: 

a) 25% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru bez zastrzeżeń poprawnie 

zainstalowanego i działającego sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz przeszkoleniu 

pracowników zamawiającego; 

b) 50% kwoty sumy zabezpieczenia w terminie 30 dni po realizacji i emisji wszystkich 40utworów 

audiowizualnych w internecie; 

c) Pozostałe 25% wartości zabezpieczenia zostanie w terminie 30 dni po wykonaniu usługi promocji i 

pozycjonowania w internecie. 



 

 

 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 

do niniejszej SIWZ 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy będzie tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w 

niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego. 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENEI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 

PZP. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych w 

Warszawie ul. Postępu 17a w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 

opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 180 Prawa zamówień 

publicznych. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 

5 PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

XVIII. POWIERZENIE WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY  

(FAKULTATYWNE, prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia 
na dostawy-art. 36a ust2.PZP) 

XIX. INFORMACJE DODATKOWE 

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP zastrzega możliwość unieważnienia postępowania 
o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające 
zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 



 

 

Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

XX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy 

3. Załącznik nr 3.do SIWZ – Formularz ofertowy, 

4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz dostaw i usług, 

5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób, 

6. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz narzędzi, 

7. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

8. Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej 

 

 

 

 


