ZAPYTANIE OFERTOWE
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie,
02 – 673, ul. Konstruktorska 3A, NIP 522-00-18-559, zwraca się z zapytaniem ofertowym
dotyczącym świadczenia usług, polegających na ocenie przedsięwzięć filmowych
i telewizyjnych, dofinansowywanych przez NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego:
Edukacja Ekologiczna.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- ocenę projektów audiowizualnych na kolejnych etapach starań i realizacji umów
o dofinansowanie,
- ocenę zasadności kosztów przedsięwzięć związanych z tworzeniem programów radiowo –
telewizyjnych i produkcją oraz emisją filmów z zakresu edukacji ekologicznej,
- ocenę pod kątem finansowym i merytorycznym kosztorysów,
- uczestnictwo w kolaudacjach wyprodukowanych filmów i programów TV
dofinansowywanych przez NFOŚiGW.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2. Termin wykonania zamówienia - od dnia zawarcia umowy na okres 20 m-cy lub
do wcześniejszego wyczerpania środków.
3. Średnia liczba spraw w kwartale wynosi 9, co stanowi łącznie ok. 60 spraw (ocen) do
wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia..
Sprawa to:
a) wstępna ocena projektu audiowizualnego (filmu lub programu telewizyjnego) wraz z jego
kosztorysem (w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie),
lub
b) szczegółowa ocena (w tym ocena kosztorysu) projektu audiowizualnego (filmu lub
programu telewizyjnego) w trakcie negocjacji warunków dofinansowania przedsięwzięcia
objętego wnioskiem,
lub
c) ocena projektu (w tym kosztu realizacji filmu lub programu telewizyjnego) po podpisaniu
umowy (w tym uczestnictwo w kolaudacji).

4. Warunki udziału w postępowaniu, jakie musi spełniać wykonawca:
O przedmiotowe zamówienie może ubiegać się wykonawca, który wykaże że w okresie
5 ostatnich lat przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert (13.10.2017r.)
wykonał ocenę, wraz z oceną kosztorysów, co najmniej 10 projektów audiowizualnych.
Na potwierdzenie powyższego, wykonawca przedstawi wykaz wykonanych w okresie
ostatnich 5 lat ocen (wraz z oceną kosztorysów) projektów audiowizualnych.
5.Ocena ofert
Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty wykonawcy, który nie zostanie wykluczony
z postępowania, tj. wykaże, że spełnia co najmniej w stopniu minimalnym warunek udziału
w postępowaniu określony w pkt 4.
Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) cena, z wagą 50%(pkt)
sposób oceny:
(najniższa oferowana cena/cena ocenianej oferty) x 50 pkt.
b) doświadczenie, z wagą 30%(pkt)
Sposób oceny - ocena dokonana zostanie na podstawie przedłożonego z ofertą wykazu
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat ocen (wraz z oceną kosztorysów) projektów
audiowizualnych, według zasady:
-za wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu wyznaczonego na składanie
ofert (13.10.2017r.) oceny wraz z oceną kosztorysu, co najmniej 20 projektów
audiowizualnych - 30 pkt
- za wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu wyznaczonego na składanie
ofert(13.10.2017 r .) oceny, wraz z oceną kosztorysu, 11-19 projektów audiowizualnych 10 pkt
- za wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu wyznaczonego na składanie
ofert (13.10.2017 r. ) oceny, wraz z oceną kosztorysu, 10 projektów audiowizualnych - 0 pkt
c) termin realizacji, z wagą 20%(pkt)
Sposób oceny - Ocenie podlegać będzie, określony w dniach roboczych i wskazany w ofercie,
oferowany czas reakcji i przystąpienia do realizacji oceny, według następujących zasad:
- 1 dzień roboczy (następny) po zgłoszeniu zapotrzebowania - 20 pkt
- 2-3 dni robocze po zgłoszeniu zapotrzebowania - 10 pkt
- powyżej 3 dni roboczych po zgłoszeniu zapotrzebowania - 0 pkt.

Dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.

6. Prosimy o przesyłanie ofert zawierających:
1) cenę jednostkową za wykonanie 1 oceny (za 1 sprawę) – w kwocie brutto,
2) oferowany czas reakcji i przystąpienia do realizacji oceny (liczba dni roboczych po
zgłoszeniu zapotrzebowania),
3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu wyznaczonego na
składanie ofert (13.10.2017 r) ocen, wraz z oceną kosztorysu, projektów audiowizualnych.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
7. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.10.2017 r. do godz. 15:30, na adres poczty
e-mailowej: Anna.Malek@nfosigw.gov.pl.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą podlegały odrzuceniu, przy czym liczy
się godzina wpływu oferty do NFOŚiGW, a nie wysłania jej przez Wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do Wykonawcy o wyjaśnienie lub
uzupełnienie dokumentów, w wyznaczonym terminie.

osoba do kontaktów:
Anna Małek
Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej
NFOŚiGW
tel. (022) 45 90 127

