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Warszawa  23.11.2021 
      
 
 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr 12/2021/KCBTiK 
na usługę przygotowania i zapewnienia zaplecza technicznego na realizację oraz obsługę cyklu specjalistycznych 
szkoleń on-line. 
 

WYJAŚNIENIA nr 1 ORAZ ZMIANA nr 2  
TREŚCI ZAPYTANIA OFETOWEGO 

  

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w zapytaniu ofertowym, Wykonawca zwrócił się do 
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. W związku z powyższym, Zamawiający 
wyjaśnia oraz zmienia treść zapytania ofertowego. 

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami zapytania 
ofertowego lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia zapytania ofertowego, należy przyjąć, że stanowią 
one zmianę zapytania ofertowego, dokonaną przez Zamawiającego i będą stanowić podstawę dla oceny 
zgodności oferty z zapytaniem ofertowym, przy czym w przypadku gdy: 

1.     postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym 
zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi, 

2.     postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia zapytania ofertowego, za obowiązujące 
w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią zapytania ofertowego. 

Pytanie 1.  
Jakie będą warianty tworzenia, odbywania i udostępniania szkoleń? W jakiej proporcji? 
a) szkolenia wcześniej nagrywane, udostępnione na platformie, uczestnicy szkolą się w dowolnym momencie 
b) szkolenia wcześniej nagrywane, udostępnione na platformie, uczestnicy szkolą się w określonym terminie 
jednocześnie, brak wykładowcy na wydarzeniu/ wykładowca na czacie 
 c) szkolenia na żywo w sensie wykładowca na żywo o określonej godzinie, nagrywanie szkolenia, uczestnicy  
szkolą się w określonym terminie jednocześnie  
d) szkolenia na żywo w sensie wykładowca na żywo o określonej godzinie, nagrywanie szkolenia, uczestnicy  
szkolą się w określonym terminie jednocześnie 
e) inne...? 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść zapytania ofertowego. 
 
Pytanie 2. 
Zapytanie ofertowe pkt IV - czy data od 1 do 23.12 oznacza że w tym okresie trzeba przygotować szkolenia, czy w 
tym okresie one już się mają odbyć? Jeżeli szkolenia mają się odbyć w tym terminie to ile jest czasu na nagranie 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść zapytania ofertowego. 
 
Pytanie 3.  
Czy posiadają Państwo ściankę z logotypami do użycia jako tło nagrania? 
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający posiada w siedzibie ściankę z logotypami, którą możne użyć jako tło nagrania. 
Zamawiający nie przewiduje udostępniania jej na zewnątrz. 
 
Pytanie 4.  
Jakie są wymagania odnośnie oprawy graficznej? 
 
Odpowiedź: Oznaczenia muszą zawierać system identyfikacji wizualnej, zgodny z logo Krajowego Centrum 
Bankowania Tkanek i Komórek, Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny 
Transplantacyjnej” oraz Ministerstwa Zdrowia. 
 
Pytanie 5.  
Co dokładnie oznacza wirtualne studio? Czy jest to studio fizyczne w danej lokalizacji zewnętrznej/u Państwa, czy 
może jest to oprogramowanie do zdalnego nauczania/kursów on-line? Kiedy to studio będzie potrzebne i na jak 
długo? Jeżeli jest fizyczne to jakie ma spełniać wymagania, co ma umożliwiać?  
 
Odpowiedź: Studio wirtualne nie jest studiem fizycznym. Studio ma umożliwić sprawną realizację szkolenia 
zgodnie z treścią zapytania ofertowego. 
 
Pytanie 6.  
Jak zorganizowane ma być nagrywanie 40 godzin szkolenia? Ile dni zdjęciowych szacunkowo to zajmie? 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść zapytania ofertowego. 
 
Pytanie 7 
 Jakie są inne wymagania odnośnie postprodukcji poza montażem, dodanie poprawek, dodaniem materiału i 
dodawaniem errat? Jaki może być zakres poprawek? 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść zapytania ofertowego. 
  
Pytanie 8. 
 Jak zostały zrealizowane szkolenia w poprzednich latach? Czy część szkoleń z obecnego zamówienia będzie 
zrobiona identycznie/podobnie? Jeżeli są realizacje, które mogą służyć jako wzorzec/punkt odniesienia prosimy o 
udostępnienie przykładowego szkolenia z poprzednich zamówień 
 
Odpowiedź: Informacja o szkoleniach z lat poprzednich jest dostępna na stronie www Zamawiającego. 
 
Pytanie 9.  
Jednoczesny dostęp dla 500 uczestników do szkolenia - jakie możliwości mają zostać zapewnione użytkownikowi? 
Zalogowanie, dostęp do czatu? 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść zapytania ofertowego. 
 
Pytanie 10.  
W umowie w paragr. 4 jest mowa o zamówieniu opcjonalnym, czy dotyczy ono tego zapytania ofertowego? Jeśli 
tak to prośba o opis. 
 
Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie wykreśla w załączniku nr 4  - Projektowane postanowienia 
umowy z §4 ust. 1 pkt. 2. §4 ust. 1 po zmianach otrzymuje poniższe brzmienie:  
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie: 
1) w zakresie zamówienia podstawowego w kwocie nie wyższej niż ...............................zł brutto (słownie: 
...................... złotych i...../100), w tym należny podatek od towarów i usług, zgodnie ofertą cenową Wykonawcy 
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy; 
2) w zakresie zamówienia opcjonalnego w kwocie nie wyższej niż ...............................zł brutto (słownie: 
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...................... złotych i...../100), w tym należny podatek od towarów i usług, zgodnie ofertą cenową Wykonawcy 
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania całości przedmiotu 
umowy nie może przekroczyć kwoty ..............................zł brutto (słownie: ...................... złotych i...../100), w tym 
należny podatek od towarów i usług, zgodnie ofertą cenową Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 
 
Pytanie 11.  
Czy  poza 40 godzinami nagrań może zajść konieczność wykonania nagrań dodatkowych? Jeżeli tak, kiedy i w 
jakiej ilości? 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść zapytania ofertowego. 
 
Pytanie 12.   
Czy ofertę można złożyć w formie papierowej? Czy tylko mailem? Jeżeli mailem w jaki sposób jest zapewniona 
poufność i równe traktowanie? Kiedy bedzie obradowała komisja i czy można wziąć udział w obradach? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wskazał sposób przekazania ofert w treści zapytania ofertowego, w pkt. X. 
Zamawiający nie dopuszcza innej formy złożenia oferty. Zamawiający wskazuje, że wszelkie zasady zapewniające 
uczciwą konkurencję i równe traktowanie Wykonawców zostały wskazane w dokumentacji postępowania. 
Zamawiający nie przewiduje publicznych obrad komisji dotyczących niniejszego postępowania.   
 
Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. 
Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian. 


