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                              Warszawa, dnia 7 sierpnia 2020 r. 
NFOSiGW-WZ.52.12.2020. 
 
              Do Wykonawców  
              w przetargu nieograniczonym  
              nr WZ/14/2020 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
„Produkcja i dostawa 4 filmów szkoleniowych na potrzeby Projektu „Ogólnopolski system wsparcia 
doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 
energetycznej oraz OZE. Nr sprawy WZ/14/2020. 

 
W związku z  pytaniami dotyczącymi ww. postępowania przekazuję poniżej treść pytań wraz  
z odpowiedziami: 
 
Pytanie 1: 
Jaka długość czas tych filmów? 
Odpowiedź 1:  
W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że czas trwania filmów został 
określony odpowiednio w Części III-1 oraz Części III-2 SIWZ. W przypadku obu części, parametr 
ten określono  w Opisie Przedmiotu Zamówienia, na str. 1., w pkt.: „Czas trwania filmów”. 
 
Pytanie 2: 
Czy Ogólnopolski System Wsparcia doradczego dla sektora publicznego - to jeden film? 
Odpowiedź 2:  
W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że zakresy tematyczne każdego  
z filmów, zostały określone odpowiednio w Części III-1 oraz Części III-2 SIWZ. 
Zakres tematyczny w przypadku obu części określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia na str. 
1., w pkt.:  „Zakres tematyczny filmów”, w tym w Części 1, dla filmu nr 1, określono zakres 
tematyczny jako: ochrona powietrza, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii. 
 
Pytanie 3: 
Czy Ogólnopolski System Wsparcia doradczego dla Sektora Mieszkaniowego to drugi film? 
Odpowiedź 3:  
W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że zakresy tematyczne każdego  
z filmów, zostały określone odpowiednio w Części III-1 oraz Części III-2 SIWZ. 
Zakres tematyczny w przypadku obu części określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia na str. 
1., w pkt.:  „Zakres tematyczny filmów”, w tym w Części 1, dla filmu nr 2, określono zakres 
tematyczny jako: szkolenia dla kandydatów na energetyków gminnych. 
 
Pytanie 4: 
Czy ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora Publicznego przedsiębiorstw  
w zakresie Efektywności energetycznej - to trzeci film? 
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Odpowiedź 4:  
W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że zakresy tematyczne każdego  
z filmów, zostały określone odpowiednio w Części III-1 oraz Części III-2 SIWZ. 
Zakres tematyczny w przypadku obu części określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia na str. 
1., w pkt. : „Zakres tematyczny filmów”, w tym w Części 1, dla filmu nr 3, określono zakres 
tematyczny jako: edukacja, informacja i promocja postaw prośrodowiskowych, w 
szczególności związanych z gospodarką nieskoemisyjną, w tym efektywnością energetyczną i 
OZE. 
 
Pytanie 5: 
Czy ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora przedsiębiorstw w zakresie OZE - to 
czwarty film? 
Odpowiedź 5:  
W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że zakresy tematyczne każdego  
z filmów, zostały określone odpowiednio w Części III-1 oraz Części III-2 SIWZ. 
Zakres tematyczny w przypadku obu części określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia na str. 
1., w pkt.:  „Zakres tematyczny filmów”, w tym w Części 2, dla filmu (czwarty film), określono 
zakres tematyczny jako: Film animowany dla dzieci – edukacja, informacja i promocja postaw 
prośrodowiskowych, w szczególności związanych z gospodarką nieskoemisyjną, w tym 
efektywnością energetyczną i OZE. 
 
Pytanie 6: 
Jakie Państwo macie prośby, życzenia, potrzeby, warunki, wymagania? 
Odpowiedź 6:  
W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowe postępowanie 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego i warunki udziału w postępowaniu 
zostały określone w Części I SIWZ pkt. VIII. „Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy 
wykluczenia”, natomiast wymagania dotyczące realizacji zamówienia opisano odpowiednio w 
Części III-1 oraz Części III-2 SIWZ. 
Część III-1 w Opisie Przedmiotu Zamówienia str. 1-4 „Wymagania dotyczące filmów” 
Część III-2 w Opisie Przedmiotu Zamówienia str. 1-2 „Wymagania dotyczące filmu 
animowanego”. 
Dodatkowo, warunki realizacji umowy w przypadku Części 1 i 2 zamówienia określono we 
wzorach umów, stanowiących  odpowiednio Część II-1 i Część II-2 SIWZ. 
 
Pytanie 7: 
W jakiej technice filmowej mają być zrealizowane te filmy?  Czy technika cyfrowa jest 
wystarczająca? 
Odpowiedź 7:  
W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że wymagania techniczne dla 
każdego z filmów, zostały określone : 
- Część III-1 w Opisie Przedmiotu Zamówienia str. 1-4 „Wymagania dotyczące filmów” 
- Część III-2 w Opisie Przedmiotu Zamówienia str. 1-2 „Wymagania dotyczące filmu 
animowanego”. 
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Pytanie 8: 
Czy przewidywana jest emisja w TV i w Internecie? 
Odpowiedź 8:  
W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SIWZ, we wstępie do 
opisu zamówienia, w przypadku każdej z Części (Części III-1 oraz Części III-2 SIWZ) wskazano, 
iż: „(…) Planowane jest wykorzystanie Filmów m.in. w Internecie i wybranych mediach oraz w 
trakcie konferencji, szkoleń, eventów i innych wydarzeniach promujących Projekt Doradztwa 
Energetycznego”. 
 
Pytanie 9: 
Gdzie można zdobyć materiały na temat tych zagadnień w internecie, na jakiej stronie? Czy na 
stronach NFOŚiGW? 
Odpowiedź 9:  
Zamawiający wyjaśnia, że informacje nt. działań realizowanych w ramach Projektu 
„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz 
przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” można znaleźć na stronie 
internetowej Projektu: 
www.doradztwo-energetyczne.gov.pl,  
lub na stronie internetowej NFOŚiGW:  

www.nfosigw.gov.pl w zakładce „Doradztwo Energetyczne”. 
 
Pytanie 10: 
Czy macie Państwo jakieś życzenia specjalne? 
Odpowiedź 10:  
Patrz odpowiedź na Pytanie 6. 
 
Pytanie 11: 
Czy można prosić o ujawnienie kwoty, którą zamierzacie Państwo przeznaczyć na realizację 
cz.1 i cz.2 
Odpowiedź 11:  
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art. 86 ust 3 ustawy Pzp, 
Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
bezpośrednio przed otwarciem ofert. 
Jednocześnie informuję, że w ogłoszeniu o zamówieniu : Sekcja II.2.6) - podane są wartości 
szacunkowe (netto)  dla Części 1 i Części 2 zamówienia.  
 

 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
        Małgorzata Staniszewska 
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