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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dla przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO  

na produkcję interaktywnych animowanych biografii słynnych myślicieli/ek nauk ścisłych  
(Kod CPV 92 1100 005; 92 1112 509) 

 

 

 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa 

 

2. Tryb udzielania zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 

późn. zm.), zwanej w dalszej części „PZP”. Postępowanie jest jawne i toczy się przed powołaną 

do przygotowania i prowadzenia niniejszego postępowania komisją przetargową. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest produkcja 15 ( piętnaście ) interaktywnych animowanych 

biografii słynnych myślicieli/ek nauk ścisłych o założeniach merytorycznych i parametrach 

technicznych i cenowych podanych w załączniku nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia). (kod CPV 92 1100 005; 92 1112 509) 

 

4. Wymagania ogólne wykonania zamówienia 
4.1. Spełnienie oczekiwanych wymagań w stosunku do produktu finalnego serii interaktywnych 

animowanych biografii słynnych myślicieli/ek nauk ścisłych będzie ocena scenariusza struktury 

interaktywnej animowanej biografii słynnego matematyka Leonharda Eulera (1707-1783) przez 

Komisję Przetargową według kryteriów i wag określonych w pkt. 19.2 SIWZ. 

4.2. Potwierdzeniem wysokiego wskaźnika jakości formy przekazu treści merytorycznej i procesu 

technologicznego oraz jakości dydaktycznej animacji komputerowej, będzie ocena produktu 

finalnego ( pilota ) interaktywnej animowanej biografii Leonharda Eulera (1707-1783).  

Produkt finalny zostanie oceniony według kryteriów obowiązujących dla innowacyjnych 

projektów oraz kryteriów i wag określonych w punkcie 19,2 SIWZ przez Komisję Kolaudacyjną  

powołaną przez kierownika Projektu Archipelag Matematyki. Pilot zostanie wykonany przez 

wykonawcę z którym została zawarta umowa producencka. (załącznik nr 3  Formularz Umowy 

Producenckiej do SIWZ ). 

4.3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do: 

      Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych 

Sekretariatu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Koszykowa 75 pokój 17. 

 

5. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 



 
 

 
Strona 2  

 

6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 PZP 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

 

 

7. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 

jakimi muszą odpowiadać oferty 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

8. Termin wykonania zamówienia 
Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż  

3 miesiące od dnia podpisania Umowy Producenckiej (załącznik nr 3).   

 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków  
9.1. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego 

określonymi w niniejszej SIWZ (załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). 

9.2. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i dorobek 

w zakresie tworzenia i produkcji animacji edukacyjnych lub filmów 

popularnonaukowych i edukacyjnych wykonanych lub wykonywanych w okresie 

ostatnich 3 lat. Zawodowe CV zostanie przekazane po podpisaniu umowy producenckiej 

(załącznik nr 5 - Oświadczenie oferenta – Wykonawcy o usługach wykonywanych w 

okresie ostatnich 3 lat ). 
9.3. Wykonawca musi spełniać określone warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z PZP (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm., 

rozdział 3). Spełnienie powyższych warunków będzie podlegać ocenie Zamawiającego 

dokonywanej metodą 0-1, tzn. spełnia-nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne 

materiały stanowiące załączniki 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

9.4. Wykonawca ma uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ( załącznik nr 5 Oświadczenie oferenta – 

Wykonawcy o usługach wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat ). 
9.5. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznych oraz zespołem osób zdolnych do 

wykonania zamówienia (załącznik nr 6 – Oświadczenie oferenta o twórcach i realizatorach 

przedmiotu zamówienia). 

9.6. Wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.   

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.  

9.7. Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 PZP 

(załącznik nr 8 – Oświadczenie oferenta o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 PZP). 

9.8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (załącznik nr 6 – Oświadczenie oferenta 

o twórcach i realizatorach przedmiotu zamówienia). 
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9.9. Wykonawca, który realizuje przedmiot zamówienia w oparciu o zatrudnienie osób z innych 

podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: 

a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udziału w realizowaniu części zamówienia. 

Wykonawca wykazuje, że zatrudnione osoby z innych przedmiotów spełniają warunki udziału 

w realizacji przedmiotu zamówienia. 

b) Pisemną zgodę pracodawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

9.10. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku złożona 

oferta spełniać musi następujące wymagania: 

a) Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-

4 PZP oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 

24 ust. 1 PZP, 

b) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania 

producenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy producenckiej. 
c) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą 

występującym jako pełnomocnik. 
 

Uwaga. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie zamówienia.  

 

10. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 

10.1. Oświadczenia woli, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

1. 

1. Oświadczenie oferenta o kosztach produkcji interaktywnych animowanych biografii słynnych 

myślicieli/ek nauk ścisłych (załącznik nr 4  Oświadczenie oferenta o kosztach produkcji 

interaktywnych animowanych biografii). 

2. 

1. Oświadczenie oferenta o wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

(załącznik nr 5  Oświadczenie oferenta – Wykonawcy o usługach wykonywanych 

w okresie ostatnich 3 lat). 

3. 
2. Oświadczenie oferenta o twórcach i realizatorach przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 

Oświadczenie oferenta o twórcach i realizatorach przedmiotu zamówienia ). 

4. 
Oświadczenie oferenta, iż Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP (załącznik 

nr 7 - Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP). 
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5. 

Oświadczenie oferenta o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP (załącznik nr 8 - 

Oświadczenie oferenta o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 PZP). 

6. 

Oświadczenie oferenta, że w stosunku do Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, nie otwarto 

likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP (załącznik nr 9 

- Oświadczenie oferenta o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 PZP (dotyczy osób 

fizycznych)). 

7. 

Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Brak 

powyższego oświadczenia będzie oznaczał, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec wszystkich dokumentów  

8. 

Oświadczenie oferenta jaką cześć zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli 

oferent przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców) 

(załącznik nr 10 - Oświadczenie oferenta o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom). 

 

10.2. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

1. 
Przykładowa interaktywna animowana biografia  (najlepiej matematyczna) lub inny materiał 

edukacyjny z zastosowaniem animacji o podobnym charakterze, zapisany na płycie DVD.  

2. Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 2  Formularz oferty). 

3. Formularz Umowy Producenckiej (załącznik nr 3  Formularz Umowy Producenckiej ). 

4. 

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP. 

5. 

Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy 

i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności 

finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

6. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5,6,7, 8, składa dokument lub dokumenty wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. 
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7. 

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w  punkcie 10.2 podpunktach 5, 6, 7, 

8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania. 

 

10.3. Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 

10.1 i 10. 2. Niespełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

10.4. Wszystkie kartki oferty powinny być kolejno ponumerowane, a liczba kartek powinna być 

wpisana do oferty. Za kompletność oferty, która nie została ponumerowana, Zamawiający nie 

bierze odpowiedzialności. Niespełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem 

oferty. 

10.5. Dokumenty, o których mowa w punkcie 10.2 podpunktach 4, 5, 6, 7 powinny być przedstawione 

w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę (oświadczenia, zobowiązania w oryginale). 

 

11. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 
11.1. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą pisemną, faksem lub drogą 

elektroniczną. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona 

w oryginale w formie pisemnej przed upływem terminu wyznaczanego na składanie ofert. Jeżeli 

Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem lub 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

11.2. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ będą udzielane z zachowaniem zasad określonych w art. 38 PZP. 

11.3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert.  

11.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie ww. terminu składania wniosku 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

11.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

11.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

pod względem formalnym: 

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych ds. Zamówień Publicznych 

mgr Andrzej Jura, tel. (0-22) 234 74 87, faks (022) 625 74 60, e-mail: A.Jura@mini.pw.edu.pl 

pod względem treści multimedialnych: 

Lider ds. multimediów w Projekcie Archipelag Matematyki 

dr Barbara Puszczewicz, tel. 781 551 289, e-mail: barbarapuszczewicz@wp.eu 

mailto:A.Jura@mini.pw.edu
mailto:barbarapuszczewicz@wp.eu
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13. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium. 

 

14. Termin związania ofertą 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna 

się z upływem terminu składania ofert.  

 

15. Opis sposobu przygotowania ofert 
15.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę według wzoru formularza oferty, 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

15.2. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisania przez osobę (osoby) uprawnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną 

osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

15.3. Wykonawca składa oferty w języku polskim. Oferty w innych językach nie będą rozpatrywane. 

15.4. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym albo inną trwałą techniką. 

15.5. Wykonawca lub osoba, bądź osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, 

podpisuje wszystkie strony dostarczonych dokumentów. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

15.6. Wykonawca powinien nanosić poprawki czytelnie oraz opatrzyć je podpisem osoby uprawnionej 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

15.7. Wykonawca ma obowiązek poniesienia wszelkich kosztów wiążących się z procesem 

przygotowania oferty.  

15.8. Oferta powinna być przygotowana w sposób technicznie poprawny, uniemożliwiający 

zdekompletowanie dokumentów. 

15.9. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca 

ma obowiązek przedłożyć ich tłumaczenie na język polski. 

 

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
16.1. Oferty należy złożyć w zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu w Gmachu Wydziału 

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Sekretariat Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych 

Politechniki Warszawskiej, Koszykowa 75 pok. 17, najpóźniej w dniu otwarcia wyznaczonym 

w ogłoszeniu do godziny 14
00

. 

16.2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia 

ich przez pocztę do Sekretariatu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych nie później niż 

w dniu otwarcia ofert wyznaczonym w ogłoszeniu do godziny 14
00

. 

16.3. Opakowanie powinno być opatrzone pieczęcią adresową Wykonawcy i zaadresowane 

następująco: Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, 

pl. Politechniki 1 00-661 Warszawa z napisem: „Oferta przetargowa: Produkcja interaktywnych 

animowanych biografii słynnych myślicieli/ek nauk ścisłych. Nie otwierać przed 10.05.2012 r. 

godzina 14
15

”. 

16.4. W przypadku braku ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 
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otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nieotwarcie w trakcie 

sesji otwarcia ofert.  

16.5. Otwarcie ofert nastąpi 10 maja 2012 r. o godzinie 14
15 

w Gmachu Wydziału Matematyki 

i Nauk Informacyjnych pok. 432 . 

16.6. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia. W przypadku nieobecności 

Wykonawcy przy otwierani ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia 

ofert na jego wniosek.  

 

17. Sposób obliczania ceny 
17.1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny (netto, brutto) danej części zamówienia 

wyrażonej w PLN cyframi i słownie. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. 

17.2. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, 

uwzględniającą 23% VAT i obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia opisanego  

w załączniku nr 1 do SIWZ zgodnie z treścią Umowy Producenckiej stanowiącej załącznik nr 3 

do SIWZ, §6. 

 

18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczanie 

między Zamawiającym a Wykonawcą 
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN. 

 

19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  

z podaniem ich znaczenia i sposoby oceny tych ofert dla każdego zadania osobno 
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

I. Kryterium ceny (koszt) – 40% 

II. Jakość scenariusza struktury prezentacji interaktywnych animowanych biografii – 60% 

19.1.    Punkty za kryterium cena (koszt) będą obliczane na podstawie wzoru: 

Nr 

kryterium 
Wzór 

I 

 

 

 

Cena oferty = -------------------------------------------- x 100 pkt x waga kryterium, tj. 40% 

 

 

 

Najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert będzie dzielona przez ceną oferty badanej, 

a następnie mnożona przez 100 pkt i wagę kryterium, tj. 40%. 

 

 

 

 

 

 

Najniższa oferowana cena spośród 

złożonych ofert 

Cena oferty badanej 
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19.2.    Kryteria oceny i wag jakości scenariusza prezentacji interaktywnych animowanych biografii: 

 

Lp. Kryteria oceny Kryteria szczegółowe ocen Liczba punktów 

1. Ocena walorów 

merytorycznych –

jakości formy 

przekazu treści 

 

1. Zgodność pomysłu struktury scenariusza 

z założeniami, celami i specyfiką 

innowacyjnego Projektu Archipelag 

Matematyki. 

od 0 do 15 pkt 

2. Nietypowy i atrakcyjny dobór tematyki 

badawczej myśliciela, umożliwiający 

młodzieży uświadomienie, że matematyka 

jest nauką uniwersalną, zmieniającą świat 

i wpływa na współczesne życie ludzi. 

od 0 do 20 pkt 

2. Ocena walorów 

artystycznych 

i dydaktycznych 

animacji 

komputerowej 

1. Kreatywne wykorzystanie tekstu, obrazu, 

dźwięku oraz technik, zasad i metod animacji, 

zapewniających dobrą percepcję odbioru 

przekazu mulitmedialnego. 

od 0 do 25 pkt 

  2. Oryginalne połączenie technik animacji  

z obrazem graficznym oraz innymi 

środkami wyrazu, umożliwiającymi 

zapamiętanie najważniejszych faktów,  

zdarzeń i zjawisk, wpływających na wzrost 

poziomu aktywności uczniów w procesie 

uczenia się. 

 

od 0 do 25 pkt 

3. Ocena walorów 

promujących 

dorobek myśliciela, 

mającego wpływ 

na doznania 

i emocje odbiorcy.  

 

1. Pomysł i oryginalność struktury 

scenariusza umożliwiającej budzenie 

emocji, zainteresowań licealistów 

matematyką i motywujących ich  do 

wyboru studiów na kierunkach nauk 

ścisłych. 

od 0 do 15 pkt 

 

Suma punktów 

 

 

 

od 0 do 100 pkt 
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19.2.1 Każdy członek Komisji Przetargowej przyznaje punkty dla każdego kryterium szczegółowego ocen. 

Suma punków pomnożona przez wagę kryterium, tj. 60%, stanowi ocenę punktową wystawioną 

przez członków Komisji Przetargowej. 

 

 

19.2.2  Punkty za kryterium jakości scenariusza struktury prezentacji interaktywnych 
animowanych biografii będą obliczane na podstawie wzoru: 

Nr 

kryterium 
Wzór 

II 

 

 

 

Jakość         = -------------------------------------------------- x 100 pkt x waga kryterium, tj. 60% 

scenariusza 

 

 

 

 

19.3. Ocena końcowa jest sumą punktów za kryterium ceny i kryterium oceny jakości scenariusza. 

19.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Nie może prowadzić negocjacji dotyczących złożonej oferty, ani 

dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 

20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
20.1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego, podając nazwę (firmę) i adres 

Wykonawcy, którego oferta zdobyła największą liczbę punktów oraz jej cenę. 

20.2.  Zamawiający zawiera Umowę Producencką w sprawie zamówienia publicznego nie później niż 

przed upływem terminu związania ofertą. 

20.3. Zamawiający może zawrzeć Umowę Producencką w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminów, o których mowa w pkt. 20.2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego 

Wykonawcy. 

 

21.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

Umowy Producenckiej w sprawie zamówienia publicznego 
1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do zawarcia 

Umowy Producenckiej (załącznik nr 3  Formularz Umowy Producenckiej) z uwzględnieniem 

następujących warunków: 

Liczba uzyskanych punktów  

przez badany scenariusz prezentacji 

 

Liczba punktów najwyżej ocenionego 

scenariusza prezentacji 
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 płatność za zrealizowany przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na konto bankowe 

Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty faktury, wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-

odbiorczy, podpisany bez zastrzeżeń przez strony, 

 za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy Producenckiej Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych: 

a) w razie jakichkolwiek opóźnień w dostawie, z wyłączeniem przypadków spowodowanych 

działaniem siły wyższej lub winą Zamawiającego, Zamawiający upoważniony jest do 

naliczania kar umownych w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, 

jednak nie więcej niż 10% wartości zamówienia, 

b) za odstąpienie od Umowy Producenckiej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

w wysokości 10% wartości niewykonanego zakresu Umowy Producenckiej, 

c) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia ujawnionych w okresie gwarancji 

w wysokości 0,3% wartości przedmiotu Umowy Producenckiej za każdy dzień zwłoki 

liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. 

 

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawne przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

24. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych specyfikacji mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 
Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ) 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Formularz oferty 

3. Formularz Umowy Producenckiej 

4. Oświadczenie oferenta o kosztach produkcji interaktywnych animowanych biografii 

5. Oświadczenie oferenta – Wykonawcy o usługach wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat 
6. Oświadczenie oferenta o twórcach i realizatorach przedmiotu zamówienia 

7. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP 

8. Oświadczenie oferenta o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 PZP 

9. Oświadczenie oferenta o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP  

(dotyczy osób fizycznych) 

10. Oświadczenie oferenta o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom 


