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P O L S K I E  T O W A R Z Y S T W O  O C H R O N Y  P T A K Ó W  

Reg ionalne  Biuro  w  Olsztyn ie ;   

u l .  Murzynow skiego 18;  10 -684  Olsz tyn  

tel./fax. (89) 533-68-66; e-mail.: smenderski@ptop.org.pl 

Olsztyn, 01.02.2021 r.  

 

Znak: RB-26 

 

W związku z projektem „Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: 

POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu 

Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: 

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 oraz środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego;  

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres 

korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn), zwane dalej 

„Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie 

Towarzystwo Ochrony Ptaków(dalej  „Regulamin”), informuje o:  

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

dot. pt. "Realizacja filmu przyrodniczego" 

 

Zamawiający działając na podstawie pkt 2 rozdziału XI zapytanie ofertowego nr RB-26 z dnia 

26.01.2021 r., informuje, że do treści przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania, których treść 

wraz z odpowiedziami publikuje poniżej: 

 

PYTANIE NR 1 Z 29.01.2021 R. 

Czy Zamawiający oczekuje na etapie oferty pełnego scenariusza do filmu 30 - 40 minut, czy jedynie 

zarysu? Napisanie takiego tekstu wymaga współpracy z ekspertem, niesie to ze sobą spore koszty 

bez pewności zwrotu w przypadku nie wybrania naszej oferty. Nie mówiąc o ilości pracy naszych 

specjalistów od scenariuszy. Prosimy o sprecyzowanie jakiej formy oczekuje Zamawiający. 

Ewentualnie czy załączone informacje o projekcie wyczerpują oczekiwania merytoryczne, co 

scenariusza w ofercie. 
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Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający informuje, że nie wymaga od Wykonawcy przedstawienia pełnego scenariusza, 

a jedynie jego zarysu. Zamawiający wnosi, aby zwrócić uwagę na rozdział VI Zapytania ofertowego 

dot. kryteriów oceny ofert, gdzie dokładnie opisano jakie cechy scenariusza będą najwyżej oceniane 

i których to cech nie powinno zabraknąć w scenariuszu Wykonawcy.    

 

PYTANIE NR 2 Z 29.01.2021 R. 

Jaki jest szacowany budżet na całą realizację? Ma to kluczowe znaczenie przy planowaniu i wycenie 

oferty, zwłaszcza, gdy już na tym etapie Zamawiający oczekuje pełnego scenariusza. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 4 rozdziału IX Zapytania ofertowego, Zamawiający poda 

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert.  

 

 

 

Emilia Menderska 

Kierownik projektu „Ochrona rybitw i mew w 

północno-wschodniej Polsce” 

 

 


