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Nowa Ruda, dnia 13 maja 2022 r. 

Gmina Miejska Nowa Ruda 

ul. Rynek 1 

57-400 Nowa Ruda 

 

Nr sprawy: OR.271.17.2022 
 

do wszystkich zainteresowanych  

 
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”. 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone pytania dotyczące zapisów podanych 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

 

Pytanie nr 1 

Proszę o informacje jaki jest budżet na realizację filmu reklamowego i o przesłanie referencji - 

tak byśmy mogli stworzyć odpowiednie scenariusze, a co za tym idzie dobrać właściwie środki 

produkcyjne: personel, sprzęt filmowy, obsadę, lokalizacje. Wszystko to z adekwatną wyceną 

do Państwa założeń finansowych. Chodzi o to, byśmy nie przedstawili zaniżonej oferty nie 

spełniającej Państwa oczekiwań oraz oferty, która znacznie przekracza Państwa możliwości 

inwestycyjnych. Proszę o uszanowanie naszej pracy oraz naszego i Państwa czasu i o 

przedstawienie planowanego budżetu lub orientacyjnych widełek cenowych realizacji oraz 

określenie czy jest to kwota netto, czy brutto. Proszę o te informację zważywszy na to, że cena 

jest dla Państwa ważniejsza niż scenariusz - pomysł na film. Jeśli nie otrzymamy informacji o 

budżecie, to niestety nie będziemy mogli wziąć udziału w przetargu. 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że ogłaszając postępowanie nie podaje kwoty, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Kwota ta podawana jest po terminie 

składania ofert i udostępniana przed otwarciem ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. Informację o postępowaniach można znaleźć na stronie BIP Zamawiającego 

http://nowaruda.biuletyn.net/ w zakładce Zamówienia Publiczne, gdzie zamieszczony jest Plan 

postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.  

Odnosząc się do kwestii dotyczących referencji Zamawiający informuje, że nie wskazuje 

dodatkowych wymagań niż te, które zostały zawarte w SWZ. To po stronie Wykonawcy będzie 

leżało przygotowanie autorskiego scenariusza, który będzie pokazywał realizowane  

w projekcie zadania, w sposób atrakcyjny  i zgodny z realizowanym przez Gminę projektem. 
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Pytanie nr 2 

Proszę o informacje, czy uzyskam odpowiedź na moje pytanie dotyczące budżetu? 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

„Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom 

(…)”.  

 

Pytanie nr 1 zostało złożone dnia 11 maja 2022 r. o godz. 15:12. Termin składania i otwarcia 

ofert jest natomiast 20 maja 2022 r. 

Odpowiadając na pytanie nr 2 Zamawiający informuje, że niniejszym pismem przesyła 

wyjaśnienia. 


