OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z siedziba w Sękocinie Starym
w dniu 21.01.2020 r.
ogłasza konkurs
na wykonanie usługi pod nazwą: realizacja filmu edukacyjnego o długości ok. 20 minut
Opis przedmiotu konkursu:
Konkurs dotyczy złożenia najkorzystniejszej oferty cenowej na wyprodukowanie filmu edukacyjnego
o długości ok. 20 minut przedstawiającego problematykę ochrony Puszczy Białowieskiej na tle
toczącego się sporu o metody i narzędzia jej ochrony. Produkcja filmu obejmuje:
10 dni zdjęciowych filmu, organizację planów zdjęciowych , postprodukcji, konsultacje naukowe,
dźwięk, muzykę, lektora, światła, montaż dźwięku i filmu , opracowanie grafiki i animacji
filmowych, transport (dojazdy na zdjęcia transport na terenie Puszczy Białowieskiej, dojazdy na
zdjęcia ), wykonanie dwóch wersji skrótowych filmu, przekazanie autorskich praw majątkowych do
filmu, tłumaczenie filmu na j. angielski ( napisy oraz lektor), wykonanie 100 płyt CD/DVD z filmem
wraz z projektami okładki i nadrukiem na płytach. Produkcja filmu uwzględnia ponadto koszt emisji
w telewizji publicznej gwarantujący zasięg min 1,5 mln widzów.
Film wyprodukowany będzie wg. scenariusza i reżyserii znajdującego się w posiadaniu
Zamawiającego - Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Sękocinie Starym ul.
Leśników 21, 05-090 Raszyn.

Termin składania ofert 31.01.2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otwarcia ofert.

Stawiamy na jakość.
System zarządzania jakością prac w BULiGL spełnia standardy normy ISO 9001 oraz ISO 14001

Informacje ogólne i warunki konkursu:
1.

Organizatorem konkursu, zwanym dalej również Zamawiającym, jest Przedsiębiorstwo
Państwowe p.n. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

2.

Realizacja przedmiotu konkursu będzie dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

3.

Przystępujący do konkursu, zwany również dalej Wykonawcą sporządzi ofertę zgodnie
z wymaganiami warunków przetargu.

4.

Oferta cenowa musi mieć formę pisemną.

5.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
ręcznie długopisem, w formacie nie większym niż A4.

6.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy. Wykonawca do oferty dołączy dokument lub dokumenty, z których
będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np.: aktualny odpis z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, aktualny statut lub umowę
spółki. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie wraz z dokumentem lub
dokumentami, z których będzie wynikać uprawnienie do udzielenia w imieniu Wykonawcy
pełnomocnictwa.

7.

Przystępujący do konkursu składa tylko jedną ofertę.

8.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia prac Podwykonawcom.

9.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Przystępujący do konkursu ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu zwrotu
kosztów przygotowania oferty w przypadku unieważnienia postępowania lub odstąpienia od
zawarcia umowy.
12. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej w następujący sposób:
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej - Zarząd
ul. Leśników 21, Sękocin Stary
05-090 Raszyn
z dopiskiem:
Wykonanie usługi pod nazwą: realizacja filmu edukacyjno - przyrodniczego .
Na kopercie powinna być umieszczona nazwa i adres Wykonawcy.
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13. Termin składania ofert: 31.01.2020 r., godz. 15.00 Oferta złożona po terminie zostanie
odrzucona. Za dochowanie terminu złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do
Zamawiającego. Data stempla pocztowego na ofercie nadanej pocztą nie ma znaczenia.
14. Termin wykonania usługi: 31.09.2020 r.
15. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia, itp. składane w trakcie postępowania między Organizatorem przetargu,
a Przystępującym do przetargu muszą być sporządzone w języku polskim.
16. Adres do korespondencji: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, ul. Leśników 21, Sękocin
Stary, 05-090 Raszyn.
17. Adres strony internetowej, na której umieszczone jest ogłoszenie o konkursie: www.buligl.pl i
www.buligl.pl/bip/.
18. Osobą kontaktową ze strony Zamawiającego
Norbert.ozimski@zarzad.buligl.pl, tel. 694468818

jest

Norbert

Ozimski

mail:

19. Przystępujący do konkursu może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
warunków konkursu. Organizator konkursu obowiązany jest udzielić niezwłocznie wyjaśnień
pod warunkiem, że wniosek wpłynie nie później niż na dwa dni przed upływem terminu
składania ofert.
20. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.
21. Przystępujący do konkursu określi w ofercie kwotę wynagrodzenia za czynności określone w
opisie przedmiotu konkursu jako cenę netto + przynależny podatek VAT , oraz cenę brutto.
22. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
23. Zamawiający zastrzega, że podana przez oferenta cena będzie podlegała negocjacjom, jeżeli
wszystkie złożone w toku postępowania konkursowego oferty będą zawierały cenę
przekraczającą poziom budżetu założonego przez Zamawiającego na realizację przedmiotu
konkursu.
24. Cena podana przez Wykonawcę jest wiążąca od chwili złożenia lub od chwili jej ustalenia w
wyniku negocjacji i nie ulegnie zmianie.
25. Jeżeli Wykonawca nie jest podatnikiem VAT w świetle obowiązującego w tym zakresie prawa
polskiego, wówczas nie nalicza podatku VAT.
26. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 03.02.2020 r., o godz. 10.00 w siedzibie Biura
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej , ul. Leśników 21, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn pok.
115.
27. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi
nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje
dotyczące ceny oferty.
28. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto.
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29. W przypadku rozstrzygnięcia konkursu Zamawiający zawiadomi o tym fakcie jedynie
oferenta, którego oferta została wybrana lub oferentów, z którymi Zamawiający zamierza
przeprowadzić negocjacje.
30. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni kalendarzowych od daty
zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty.
31. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
32. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
33. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku wystąpienia poniższych
przesłanek:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Zawarcie umowy:
1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się
z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i uzgodnić termin podpisania umowy,
2) W przypadku nieustalenia terminu podpisania umowy w trybie przewidzianym w pkt. 1),
Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin podpisania umowy, o czym informuje
Wykonawcę w drodze pisemnej,
3) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w terminie uzgodnionym w trybie pkt. 1) lub
wyznaczonym w trybie pkt. 2) zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszych warunków konkursu.
4) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w tekście niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie
za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
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