
 

 

Informacja dla Wykonawców, którzy zapoznali się z ogłoszeniem o planowanym zamówieniu 

 

Szanowni Państwo, 

 w związku z wniesionymi pytaniami Zamawiający wyjaśnia oraz dokonuje zmiany treści Ogłoszenia  

o planowanym zamówieniu oraz Wzoru umowy: 

  

Pytanie nr 1 
„Prosimy o doszczegółowienie jak powinien wyglądać wzór takiego dokumentu na etapie ofertowym 
związany ze storyboardem”. 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie określił wzoru dokumentu związanego ze storyboardem. Forma jaką ma zastosować 
Wykonawca  jest dowolna. Przypominamy jednak, że storyboard jest jednym z wymaganych elementów 
oferty, który podlega ocenie przez Zamawiającego. 
 
 
Pytanie nr 2 
„Jaki jest orientacyjny budżet całego projektu (5 filmów). Ceny animacji mają bardzo dużą rozpiętość 
cenową za 1 min. produkcji. Prosimy o uszczegółowienie”. 
 
Odpowiedź 
W celu zachowania zasady równego traktowania Wykonawców, Zamawiający na obecnym etapie 
postępowania nie ujawnia budżetu przewidzianego na realizację usługi. Zamawiający wybiera 
najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Ogłoszeniu o planowanym 
zamówieniu. 
 
 
Pytanie nr 3 
„Czy 20 dni roboczych jest na przygotowanie wszystkich 5 animacji? Czyli mamy po 4 dni na animację. 
Animację tego typu w 3d przygotowuje się każdą średnio 4 tygodnie”. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o planowanym zamówieniu. Punkt 4 „Przekazanie przez 

Wykonawcę gotowych (pięciu) filmów animowanych 3D” otrzymuje brzmienie: 

 

„Wykonawca w ciągu 25 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego akceptacji materiałów,  

o których mowa w pkt. 2, zorganizuje prezentację filmów w siedzibie Zamawiającego lub poprzez 

wideokonferencję”.  

Jednocześnie Zamawiający tożsamą zmianę wprowadza we Wzorze umowy w § 2 ust. 4  Obowiązki 

Wykonawcy, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca w ciągu 25 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego akceptacji, zorganizuje 

prezentację dzieła w siedzibie Zamawiającego lub poprzez wideokonferencję.” 



 

 

Pytanie nr 4 
„Prosilibyśmy o przesłanie przez Państwa filmów 3D (referencji), żebyśmy mogli się zorientować o jakie 
efekty 3d chodzi. Wiemy, że można zrobić animację 2D (kwazi 3d po przez perspektywę, 2,5D z niektórymi 
elementami 3d i prawdziwe 3D najbardziej czasochłonne i najdroższe ze względu na modele)”. 
 
Odpowiedź 
W Ogłoszeniu o planowanym zamówieniu Zamawiający przedstawił szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia  wraz z informacjami o grupach docelowych oraz kryteriami oceny, które będzie brał pod 
uwagę przy wyborze oferty. Zamawiający nie przewiduje przedstawienia przykładowych linków do filmów. 
 
 
Pytanie nr 5 

„Czy na potrzeby koncepcji, scenariuszy dostaniemy dodatkowy wkład merytoryczny?” 

Odpowiedź 
Materiał merytoryczny znajduje się w Ogłoszeniu o planowanym zamówieniu oraz na stronie internetowej 
https://radon.nauka.gov.pl/. Niemniej jednak Zamawiający będzie ściśle współpracował z Wykonawcą 
podczas tworzenia filmów, na wypadek pojawiających się dodatkowych pytań i wątpliwości. 
 

Pytanie nr 6 
„Czy oferta powinna zawierać opis i storyboard’y tylko do pierwszej animacji?” 
 
Odpowiedź 
Na etapie składania oferty, wśród wymaganych dokumentów Wykonawca ma złożyć  pomysł kreatywny 
 i propozycję storyboardu do animacji nr 1 Baza wiedzy. 
 
 
Pytanie nr 7 
Czy storyboard’y na etapie przetargu mają powstać do wszystkich 5 odcinków? 

Odpowiedź 

Na etapie postępowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pomysł kreatywny i propozycję storyboardu 
do animacji nr 1 Baza wiedzy. 

 

Pytanie nr 8 
„Czy możemy prosić o rozwinięcie informacji, która się powtarza kilkukrotnie w „Przedmiot zamówienia 
obejmuje”, „Wymagania dotyczące sprzętu” – Chodzi o usługi, które mają się mieścić w budżecie – nośniki i 
digitalizacje – czy możemy prosić o informację co się kryje pod tymi pojęciami?” 
 
Odpowiedź  
Zgodnie z Ogłoszeniem o planowanym zamówieniu: 

 przez nośnik należy rozumieć pendrive (w dwóch egzemplarzach) lub serwer FTP, który Wykonawca 

udostępni Zamawiającemu w celu pobrania plików; 

https://radon.nauka.gov.pl/


 

 

  przez digitalizację należy rozumieć przygotowanie plików w formacie cyfrowym.  

Pytanie nr 9 
„Prosiłabym jeszcze o informację czy oferent w ramach złożenia pomysłów, referencji do jednego tematu 
powinien złożyć jeden pomysł czy też może złożyć kilka pomysłów i to nie będzie go dyskwalifikowało w 
konkursie ofert”. 
 

Odpowiedź 
Na etapie składania ofert, Wykonawca może złożyć jeden pomysł kreatywny do animacji nr 1 Baza wiedzy, 
który będzie podlegał ocenie w ramach kryterium oceny ofert „pomysł kreatywny i propozycja storyboardu 
do animacji nr 1: Baza wiedzy”.  Złożenie większej liczby pomysłów i propozycji nie będzie podlegało ocenie 
a oferta zostanie w takim przypadku odrzucona. 
 

Pytanie nr 10  
„Byłbym wdzięczny za rozstrzygnięcie naszych wątpliwości dotyczących zapisu z Ogłoszenia: 

Przekazanie przez Wykonawcę gotowych (pięciu) filmów animowanych 3D  

1) umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w ciągu 10 dni roboczych od daty publikacji informacji o 
wyborze Wykonawcy w Biuletynie Informacji Publicznej;  

2) w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (w jego 
siedzibie lub poprzez wideokonferencję) pięć pomysłów kreatywnych i storyboardów dla każdego z 
filmów..... " 

Czy oczekujecie Państwo zaprezentowania pomysłu i storyboardy do każdego z 5 filmów czy też 5 

pomysłów i 5 storyboardów do każdego filmu. W tym drugim wariancie powstałoby 25 pomysłów i 

storyboardów, co wg nas utrudniłoby sprawną realizację zlecenie - dłuższy cas oceny i przekazania uwag + 

wyższe koszty”. 

 

Odpowiedź 
Zamawiający dokonuje zmiany w Ogłoszeniu o planowanym zamówieniu. Punkt 2 „Przekazanie przez 
Wykonawcę gotowych (pięciu) filmów animowanych 3D” otrzymuje brzmienie: 

„W ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  
(w jego siedzibie lub poprzez wideokonferencję) trzy pomysły kreatywne i storyboardy  dla każdego z 
filmów. Materiały (pomysły kreatywne i storyboardy) zostaną przesłane Zamawiającemu w formie 
elektronicznej – e-mailem, na nośniku pendrive lub poprzez serwer FTP. W przypadku serwera FTP 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dostęp do serwera w celu skopiowania plików”. 

Jednocześnie Zamawiający tożsamą zmianę wprowadza we Wzorze umowy w  § 2 ust. 2  Obowiązki 

Wykonawcy, które otrzymują brzmienie: 



 

 

„W ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (w jego 

siedzibie lub poprzez wideokonferencję) trzy pomysły kreatywne i storyboardy dla każdego z filmów. 

Materiały (pomysły kreatywne i storyboardy) zostaną przesłane Zamawiającemu w formie elektronicznej – 

e-mailem, na nośniku pendrive lub poprzez serwer FTP. W przypadku serwera FTP Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu  dostęp do serwera w celu skopiowania plików.” 

 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert:  do 1 lipca br. 

 


