
INFORMACJE DODATKOWE  

Dotyczy:  

Zapytania ofertowego  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dotyczącego realizacji zamówienia, 

którego przedmiotem jest: Świadczenie usług obsługi operatorskiej  25 wywiadów historii mówionej, 

które prowadzone są przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 

 

1. Czy wywiady będą nagrywane przy użyciu tylko jednej kamery? 

Wywiady rejestrowane będą jedną kamerą. W ramach zamówienia nie przewidujemy 
nagrywania na kilka kamer. 
 

2. Czy montaż zrealizowanych nagrań wywiadów leży po stronie Wykonawcy? 

W prezentowanym zamówieniu nie przewidujemy usługi montażu. 
 

3. Jakim sprzętem dysponuje Zamawiający, z których finalnie miałby korzystać Wykonawca 

usługi? 

Kamerami Sony PMW 300K oraz Nikon D800. 

 

4. Czy sprzęt używany do rejestracji filmowej będzie transportowany przez kogoś 

oddelegowanego do realizacji zadania czy operator będzie zobligowany do odbioru sprzętu 

z siedziby Zamawiającego i oddania tegoż po nagraniu?  

W sytuacji, gdy nagranie odbywać się będzie poza siedzibą Muzeum sprzęt filmowy, 

transportowany będzie przez pracownika Muzeum (samochodem prywatnym, służbowym lub 

taksówką). 

 

5. Czy znany jest już wstępny plan nagrań (np. jedno na miesiąc lub cztery na kwartał)? 

Nie. Plan nagrań, będzie ustalany na bieżąco, zależnie od potrzeb Muzeum.  

 

6. Czego dotyczy punkt 3 Załącznika nr 1 Wzór formularza ofertowego? 

Chodzi o rejestrację w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (jeżeli 

prowadzi Pan działalność gospodarczą) lub inny, odpowiedni rejestr. 

 

7. W jaki sposób udokumentować należyte wykonanie usług (dot. Załącznika nr 2 Wzór wykazu 

usług)?  

Dowody wykonania lub wykonywania usługi mogą mieć różną formę, dowody potwierdzające 

należyte wykonanie usług to np. referencje lub  inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, na przykład takie jak protokoły odbioru. 

Referencje, mogą przybrać rożną treść i formę. Nie muszą też wprost nosić nazwy „referencje”. 

Stanowią jednak podstawowy dokument określający prawidłowość wykonania określonej 

usługi. Rodzaje tych dowodów precyzuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 


