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Świebodzin 08 czerwca 2010 r.
Wszyscy wykonawcy, którzy
złożyli oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej powyżej 14 000 euro a poniżej progów unijnych określonych na podstawie art.
11ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: ”Produkcję filmu dokumentującego czynna
ochronę muraw kserotermicznych w Polsce (Warta-Odra oraz Lubelszczyzna)”, oznaczenie
sprawy: LM-2/2010
1. Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamiam, że w
prowadzonym postępowaniu wybrana została oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: FELIS
FILM Ireneusz Chojnacki, 02-808 Warszawa, ul. Zięby 40/42 w konsorcjum z KRUK Artur
Tabor, 26-630 Jedlnia-Letnisko, ul. Stawowa 2.
Uzasadnienie wyboru:
Konsorcjum to złożyło najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 73 200,00 zł brutto (słownie:
siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych), uzyskując w bilansie kryterialnym, którego
wagą było 100% ceny, liczbę punktów – 100 pkt (w ocenie każdego z członków komisji
przetargowej).
W prowadzonym postępowaniu oferty złożyła również firma:
Oferta nr 1 – KiwiFilm Beata Iłowska, 01-912 Warszawa, ul. Wolumen 10/19
2. Zawiadamiam jednocześnie, że w trakcie postępowania odrzucono ofertę nr 1 działając na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2.
Uzasadnienie odrzucenia:
Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (w zmianie treści SIWZ z dn. 31.05.2010r.) w pkt. VIII – Opis warunków udziału
w postępowaniu ppkt. 1.2. wymagał aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje usługi
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez
usługę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
należy rozumieć przynajmniej dwie usługi produkcji filmów, reportaży lub felietonów o
tematyce przyrodniczej wyemitowanych w internecie lub telewizji z podaniem ich wartości
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(łączna wartość dwóch produkcji powinna wynosić nie mniej niż 40 000 brutto PLN), dat
wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te
zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.
Wykonawca KiwiFilm powyższego wymogu nie dopełnił bowiem w wykazie wykonanych
usług nie wymieniono żadnego filmu przyrodniczego.
3. Z postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców.
4. Zawarcie umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą możliwe będzie
po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655 z poźn.
zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
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