Warszawa, dnia 31 stycznia 2020 r.
PZP.271.5.2020

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na:
Obsługę filmową wydarzeń realizowanych w ramach programu Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN w roku 2020.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
31 stycznia 2020 r. w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyło się otwarcie
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na Obsługę filmową wydarzeń realizowanych w ramach programu
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w roku 2020.

1. W terminie składania ofert, tj. do 31 stycznia 2020 r. do godziny 12:00 wpłynęło 11 ofert.
2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 135 300 zł
brutto.
3. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożone zostały następujące oferty:
Cena
Nr

Nazwa i adres

oferty firmy

brutto za 1
dzień
zdjęciowy

Doświadczenia

Doświadczenia

operatora kamery

montażysty

skierowanego do

skierowanego do

realizacji

realizacji

zamówienia

zamówienia

______________

_______________

PK PRODUCTIONS
sp. z o.o.
1.

Aleje
Zygmuntowskie 4

2952,00
złotych

20-101 Lublin

1

Wykonawca nie

INPRESS Sp. z o.o.
2.

ul. Piękna 8
33-101 Tarnów

Wykonawca nie

wykazał

wykazał

doświadczenia

doświadczenia

osób

osób skierowanych

skierowanych do

do realizacji

realizacji

6 150,00

zamówienia w

zamówienia w

złotych

sposób wskazany w sposób wskazany
treści SIWZ,

w treści SIWZ,

pozwalający na

pozwalający na

ocenę oferty

ocenę oferty

według kryteriów

według kryteriów

oceny ofert

oceny ofert

Grupa MEDIA ART
Sp. z o.o.
3.

ul. Jana III
Sobieskiego 12

2091,00
złotych

________________ _______________

38-500 Sanok
21 zmontowanych
21

filmów

zarejestrowanych

promocyjno-

filmów w ostatnich

dokumentacyjnych

6 027,00

trzech latach,

dotyczących

złotych

wydarzeń

wydarzeń

publicznych z

publicznych w

udziałem co

przedziale od 10

najmniej 50 osób

sekund do 10

APLAN MEDIA Sp. z
o.o.
4.

ul. Wróblewskiego
18
93-578 Łódź

minut, w ostatnich

2

trzech latach

Wykonawca nie
wykazał
doświadczenia
osób skierowanych
VCV Systems Sp. z
5.

do realizacji

o.o.

5 904,00

zamówienia w

ul. Postępu 14

złotych

sposób wskazany w

02-676 Warszawa

treści SIWZ,
pozwalający na
ocenę oferty
według kryteriów
oceny ofert

Wykonawca nie
wykazał
doświadczenia
osób
skierowanych do
realizacji
zamówienia w
sposób wskazany
w treści SIWZ,
pozwalający na
ocenę oferty
według kryteriów
oceny ofert
22 zmontowanych

30

6.

BWM Art spółka z

zarejestrowanych

ograniczoną

filmów w ostatnich

odpowiedzialnością 5 658,00

trzech latach,

Al. Niepodległości

wydarzeń

złotych

64/68 lok. 39

publicznych z

02-626 Warszawa

udziałem co
najmniej 50 osób

filmów
promocyjnodokumentacyjnych
dotyczących
wydarzeń
publicznych w
przedziale od 10
sekund do 10
minut, w ostatnich
trzech latach

TOFU MEDIA
7.

POLSKA Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska

7 380,00
złotych

30

50 zmontowanych

zarejestrowanych

filmów

filmów w ostatnich

promocyjno-

3

18/3

trzech latach,

dokumentacyjnych

00-590 Warszawa

wydarzeń

dotyczących

publicznych z

wydarzeń

udziałem co

publicznych w

najmniej 50 osób

przedziale od 10
sekund do 10
minut, w ostatnich
trzech latach

21 zmontowanych

8.

21

wideorealacji o

Fluo Works

zarejestrowanych

długości między 10

Grochowalski

filmów w ostatnich

sekund a 10

Patryk

1 968,00

trzech latach,

minut, z wydarzeń,

ul. Korkowa

złotych

wydarzeń

w których

135c/52

publicznych z

uczestniczyło

04-549 Warszawa

udziałem co

więcej niż 50 osób,

najmniej 50 osób

w ostatnich trzech
latach

Doctor Movie
9.

21

21 zmontowanych

zarejestrowanych

materiałów

Magda Janicka

2 500,00

relacji filmowych z

filmowych, w

ul. Sikorskiego 49

złotych

wydarzeń w

ostatnich trzech

ostatnich trzech

latach

05-230 Kobyłka

latach
Peuna Qlatka Rafał
10.

23 zarejestrowane

7 zmontowanych

Chojnacki

1 722,00

relacje filmowe z

materiałów

ul. Victorii 29

złotych

wydarzeń w

filmowych, w

ostatnich trzech

ostatnich trzech

05-509 Jó

4

latach
DUMDUM

21 filmów

PICTURES Mikołaj
11.

Górecki

6150,00

ul. Wespazjana

złotych

Kochowskiego 13
01-574 Warszawa

zgodnych z opisem
zawartym w
Rozdziale 13 ust. 2
pkt 2 SIWZ

latach

21 filmów
zgodnych z opisem
zawartym w
Rozdziale 13 ust. 2
pkt 2 SIWZ

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Pzp :„Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
przekazania informacji o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 albo
od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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