Warszawa, dnia 26 czerwca 2017 r.

Do Wykonawców

Pytanie 1
W związku z tym, że oczekują Państwo przedstawienia koncepcji filmu i spotu co w istotny - bo aż w
70% wpływa na ocenę oferty prosimy o przekazanie informacji o planowanych bądź przykładowych
inwestycjach jak i obszarów polskiej przyrody, które powinny znaleźć się w materiałach filmowych.
Informacje o nich dadzą większe wyobrażenie a tym samym bardziej rzetelne podejście do
opracowania koncepcji.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przekaże listę wybranych inwestycji wybranemu Wykonawcy. Zgodnie
z zapisami OPZ w pkt. 2 Opis przedmiotu zamówienia, Kluczowe komunikaty (str. 2) umieszczono
zakres projektów, które finansuje NFOŚiGW i spośród nich mogą być wybrane:
Główne obszary wsparcia udzielanego przez Narodowy Fundusz w formie dotacji, pożyczek oraz wejść
kapitałowych, to:
• ochrona wód (inwestycje wodno-kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków)
• ochrona ziemi (gospodarka odpadami, likwidacja szczególnych zagrożeń środowiska)
• ochrona klimatu (efektywność energetyczna, energetyka oparta na źródłach odnawialnych)
• ochrona przyrody (ochrona bioróżnorodności, wsparcie parków narodowych)
• gospodarka wodna (inwestycje przeciwpowodziowe, likwidacja skutków powodzi)
• edukacja ekologiczna (głównie projekty nieinwestycyjne realizowane przez organizacje
pozarządowe, jednostki budżetowe i media)
Pytanie 2
Czy spot 30 sekund ma być skrótem wersji filmu 90 sekund?
Odpowiedź:
Tak, 30 sekundowy spot będzie formą skróconą 90-sekundowego filmu, ale Zamawiający wymaga
oddzielnego scenariusza na jego wykonanie.
Pytanie 3
W punkcie 4 OPZ piszą Państwo o próbkach głosów lektorskich. Rozumiem, że oczekują Państwo
załączenia do oferty proponowanych próbek głosów lektorskich (polskich i angielskich )?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający oczekuje przekazania takich próbek wraz z ofertą.
Pytanie 4
Czy sam sposób opracowania oferty należy do Wykonawcy? Nie widzimy żadnego pliku z
formularzem oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dowolną formę przedstawienia oferty, zgodnie z opisem zamieszczonym w
pkt. 4 OPZ (str. 3).
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Pytanie 5
Czy możliwe jest podanie inwestycji zrealizowanych z udziałem dofinansowania NFOŚiGW: lotniczych ujęć filmowych z minimum 3 różnych lokalizacji wskazanych przez NFOŚiGW – inwestycje
położone na terenie całej Polski,
- ujęć polskiej przyrody ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wspieranych przez NFOŚiGW?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przekaże listę wybranych inwestycji wybranemu Wykonawcy. Zgodnie
z zapisami OPZ w pkt. 2 Opis przedmiotu zamówienia, Kluczowe komunikaty (str. 2) umieszczono
zakres projektów, które finansuje NFOŚiGW i spośród nich mogą być wybrane:
Główne obszary wsparcia udzielanego przez Narodowy Fundusz w formie dotacji, pożyczek oraz wejść
kapitałowych, to:
• ochrona wód (inwestycje wodno-kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków)
• ochrona ziemi (gospodarka odpadami, likwidacja szczególnych zagrożeń środowiska)
• ochrona klimatu (efektywność energetyczna, energetyka oparta na źródłach odnawialnych)
• ochrona przyrody (ochrona bioróżnorodności, wsparcie parków narodowych)
• gospodarka wodna (inwestycje przeciwpowodziowe, likwidacja skutków powodzi)
• edukacja ekologiczna (głównie projekty nieinwestycyjne realizowane przez organizacje
pozarządowe, jednostki budżetowe i media)
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