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Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy  

Odrzechowa Sp. z o.o. 

ogłasza 

przetarg 

nieograniczony  

na: 

Produkcję filmu trójjęzycznego promocyjno-instruktażowego: 

„Restytucja konia huculskiego, w jego naturalnym środowisku – hodowla i 
utrzymanie” 

w ramach projektu 
„Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013  

 

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia – 

394628 - 2013; 

data zamieszczenia: 30.09.2013 r. 

Zamówienie o wartości poniżej 130 000 euro. 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

1. Zamawiający: 

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa sp. z o.o., 
Odrzechowa, ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn, 
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woj. podkarpackie, 
tel.: 13 467 11 72, faks: 13 467 15 15. 

Adres strony internetowej zamawiającego: 

www.odrzechowa.izoo.kraków.pl/ 

Przedmiot zamówienia: 

Produkcja filmu trójjęzycznego promocyjno-instruktażowego: 

„Restytucja konia huculskiego, w jego naturalnym środowisku – hodowla i 
utrzymanie” 
 

1.1.  Rodzaj zamówienia: dostawa 

1.2.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Produkcja filmu trójjęzycznego promocyjno-instruktażowego: 

„Restytucja konia huculskiego, w jego naturalnym środowisku – hodowla i 
utrzymanie” 

w ramach projektu 
„Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013  

 

1.3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

 Załącznik nr 4 Projekt umowy. 
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2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp, 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp. 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 79342200 - 5 Usługi w zakresie promocji. 

5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 

6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Termin wykonania zamówienia: do 15.05.2015 r. 

8. Wadium: - nie występuje. 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 

9.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 

wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

9.2. Wiedza i doświadczenie: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający 

uzna spełnienie w/w warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w 
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przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie 2 usługi, 

których przedmiotem była realizacja produkcji filmowych o charakterze 

promocyjnym i/lub reklamowym. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie 

załączonego do oferty wykazu wykonanych usług oraz załączonych 

dokumentów potwierdzających, że usługi wymienione w wykazie zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje). 

9.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający 

uzna spełnienie w/w warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż film zostanie 

zrealizowany przy wykorzystaniu: 

 urządzenia do wykonywania zdjęć z lotu ptaka bądź wynajęcia 
samolotu, helikoptera ze stabilizacją obrazu do wykonania zdjęć z lotu 
ptaka na terenie Huculszczyzny oraz Podkarpacia; 

 urządzenia do stabilizacji ruchu typu „steadycam” lub równoważne; 

 kranu kamerowego umożliwiającego wykonanie zdjęć ruchomych z 
różnych wysokości; 

 urządzenia do jazdy kamery typu „slidecam” lub wózka kamerowego. 
W przypadku sprzętu, będącego własnością innych podmiotów, Wykonawca 

załączy do oferty oświadczenie tych podmiotów o udostępnieniu tego 

sprzętu na czas realizacji filmu. 

9.4. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

I Autor scenariusza: Wykonawca musi wykazać, że scenarzysta filmu jest 

autorem minimum 1 publikacji o podobnym charakterze do przedmiotu 
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zamówienia. Wykonawca musi załączyć oświadczenie autora scenariusza, że 

na czas realizacji zamówienia będzie pozostawał do dyspozycji Wykonawcy.  

II Reżyser: Wykonawca musi wykazać, że reżyser filmu ma w swoim dorobku 

minimum: 1 film o podobnych charakterze do przedmiotu zamówienia, 1 

film dokumentalny, 1 film fabularny. Wykonawca musi załączyć 

oświadczenie reżysera, że na czas realizacji zamówienia będzie pozostawał 

do dyspozycji Wykonawcy.  

Operator obrazu: Wykonawca musi wykazać, że operator obrazu ma w 

swoim dorobku minimum: 1 film o podobnych charakterze do przedmiotu 

zamówienia, 1 film dokumentalny, 1 film fabularny. Wykonawca musi 

załączyć oświadczenie operatora, że na czas realizacji zamówienia będzie 

pozostawał do dyspozycji Wykonawcy.  

Realizator dźwięku: Wykonawca musi wykazać, że realizator dźwięku ma w 

swoim dorobku minimum: 1 film o podobnych charakterze do przedmiotu 

zamówienia, 1 film dokumentalny, 1 film fabularny. Wykonawca musi 

załączyć oświadczenie operatora dźwięku, że na czas realizacji zamówienia 

będzie pozostawał do dyspozycji Wykonawcy.  

Opis powyższego doświadczenia wykonawców należy zawrzeć w formularzu 

Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia, które zostaną 

wykorzystane do realizacji filmu, stanowiącym Załącznik nr 6 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

Nie wykazanie spełnienia w/w warunku skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. 



6 
 

 

9.5.  Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Zamawiający nie wymaga 

szczegółowego warunku w tym zakresie.  

9.6.  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

wykażą, iż nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy. 

10.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oprócz oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

10.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wg Załącznika Nr 

2 do SIWZ. 

10.1.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz z załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ. 
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10.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami – wg Załącznika Nr 6 do SIWZ 

10.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

10.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika 

Nr 3 do SIWZ, 

10.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

Dokument, o którym mowa powinien zostać przedstawiony w formie 

oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej „Za zgodność z 

oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do 

występowania w imieniu Wykonawcy. W sytuacjach, w których 

uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z w/w 

dokumentu należy załączyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku 

złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone „za 

zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do 

występowania w imieniu Wykonawcy. 
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10.3. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: 

10.3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.3.2. Przepisy dot. Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10.3.3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia została wybrana Zamawiający może żądać przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

10.3.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego 

w pkt. 7.2.2, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

W/w dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

10.3.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentu, o którym mowa w pkt. 7.4, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 
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osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania. Oświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

10.4.  Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne 

tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby 

niepełnosprawne: nie. 

11.  Kryteria oceny ofert: - najniższa cena. 

12.  Nie przewiduje się przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

13.  Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 

14.  Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

15.  Zmiana umowy: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy: - nie. 

16.  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://www.odrzechowa.izoo.krakow.pl/ 

17.  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Zakładzie 

Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa, 

adres: ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn, Sekretariat Zakładu –  w godz. 7:00-

15:00 po uprzednim zamówieniu za zaliczeniem pocztowym (na koszt 

Wykonawcy). 

- tel. kontaktowy: (13) 467-11-72 

- tel. komórkowy: (+48) 601 515 108 

http://www.odrzechowa.izoo.krakow.pl/
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18.  Ofertę do udziału w przetargu należy złożyć w Zakładzie Doświadczalnym 

Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa, adres:  

ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn, Sekretariat Zakładu - najpóźniej do godz. 

14:00, dnia 14.10.2013 r. 

19.  Ofertę przetargową należy dostarczyć w zaklejonej kopercie, opisanej nazwą i 

adresem Wykonawcy oraz hasłem: 

„OFERTA PRZETARGOWA – Produkcja filmu trójjęzycznego promocyjno-

instruktażowego: „Restytucja konia huculskiego, w jego naturalnym środowisku 

– hodowla i utrzymanie” 

Numer ogłoszenia 394628 -2013 

Nie otwierać przed dniem 14.10.2013 r. godz. 14:00 

20.  Termin związania z ofertą wynosi 30 dni (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

21.  Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 14.10.2013 r. o godz. 14:15 w 

Sekretariacie Zakładu. 

22.  Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały 

być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: - tak. 

Odrzechowa, 30.09. 2013 r.         Prezes Zarządu 

          dr Władysław Brejta 


