
 

Projekt „Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury  na terenie Miasta Nowa 

Ruda” współfinansowany ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. 

 

 

Nowa Ruda, dnia 12 maja 2022 r. 

Gmina Miejska Nowa Ruda 

ul. Rynek 1 

57-400 Nowa Ruda 

 

Nr sprawy: OR.271.17.2022 

do wszystkich zainteresowanych  

 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. Filmy edukacyjne 

w ramach projektu „Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej 

infrastruktury  na terenie Miasta Nowa Ruda”. 

 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych  dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w poniższym zakresie: 

 

1. Rozdział VI SWZ Opis przedmiotu zamówienia, ppkt 2) otrzymuje brzmienie: 

 

2) Na wszystkich filmach pierwszy i ostatni kadr będzie zawierał dane identyfikujące z jakiego 

projektu są realizowane filmy oraz logotyp do umieszczenia, w lewym górnym rogu wraz z 

informacją, która zostanie przekazana w wersji elektronicznej Wykonawcy. Na ostatnim slajdzie będą 

zawarte dane dotyczące Zamawiającego i Wykonawcy i adresy: https://eog.um.nowaruda.pl/, 

@zielononiebieskaNR. 

 

2. Rozdział XVII pkt 2 SWZ otrzymuje brzmienie: 

2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli 

wykaże, że: 

1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 

usługę wykonania filmu, o wartości min. 14.000,00 zł brutto.  

2) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego: 

a) osoba z wykształceniem wyższym magisterskim w zakresie Organizacji Produkcji 

Filmowej i TV – min 1 osoba 

b) osoba z wykształceniem wyższym z zakresu Kulturoznawstwa - min 1 osoba 

c) osoba posiadająca kurs operatora filmowego - min 1 osoba 

d) lektor z wyższym wykształceniem aktorskim - min 1 osoba 

e) realizator filmowy - min 1 osoba 

Dopuszczalne jest łączenie funkcji.  



3. Zamawiający wydłuża termin składania ofert, o którym mowa w rozdziale XXVIII lit. B  

pkt 1 SWZ do dnia 20.05.2022 r., do godziny 12:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert,  

o którym mowa w rozdziale XXIX pkt 1 SWZ, które odbędzie się w dniu 20.05.2022 r.  

o godzinie 13:00. 

             

Pozostała część SWZ - pozostaje bez zmian 

               

 

Zamawiający 


