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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/2020

Pytania i wyjaśnienia
W związku z wpływem dnia 21 kwietnia 2020 pytań dotyczących zapytania ofertowego nr 3/2020,
poniżej przedstawiam treść pytań wraz z odpowiedziami.
1. Jak długie mają być filmy? Czy ma być to jeden film, czy wiele filmów?
Na etapie postępowania nie określamy długości filmów ani ich ilości - oferta dotyczyć ma ceny za godzinę
wykonywania odpowiednich usług, nie za realizację konkretnego filmu.
2. Ile przewidzianych jest dni zdjęciowych?
Rozliczenie odbywa się na podstawie roboczogodzin, nie dni zdjęciowych, możliwe jest więc, zależnie od
potrzeb, zlecenie na wykonanie danego dnia danej usługi (np. obsługi kamery) w wymiarze jednej, kilku lub
większej ilości godzin (maks. 12 godzin, od 8:00 do 20:00).
3. Czy w związku z tym, że nagrania mogą być realizowane w całej Polsce, mogę wyłączyć koszty
dojazdu z oferty?
Miejsce nagrań będzie zależeć od zapotrzebowania, np. przeprowadzenia wywiadu z danym specjalistą czy
pacjentem. Koszty dojazdów powinny być ryczałtowo uwzględnione w proponowanej cenie usługi - nie będą
dodatkowo płatne.
4. Z czego wynika większa ilość godzin reżysera i operatora?
W trakcie niektórych nagrań możliwe jest zaangażowane dwóch operatorów jednocześnie. Reżyser musi
też brać udział w próbach i przygotowaniu miejsca nagrań.
5. Czy roboczogodzina dotyczy jednego aktora, czy wszystkich aktorów?
Jednego. Jeśli jednocześnie pracować będzie np. dwóch aktorów, naliczana będzie podwójna stawka
(rozliczane są "roboczogodziny" czyli liczba osób razy godzin).
6. Czy jedna osoba może łączyć funkcje np. operatora i reżysera? Jak wtedy rozliczane jest
wynagrodzenie?
Możliwe jest wykonywanie dwóch (lub więcej) rodzajów usług przez tę samą osobę, o ile ta osoba ma
odpowiednie kwalifikacje. Nie może jednak tych usług wykonywać w tym samym czasie - np. jeśli
Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie w określonym czasie (ten sam dzień i godziny) na jednego reżysera
i jednego operatora, Wykonawca musi zapewnić świadczenie usług w tym czasie jednocześnie przez dwie
osoby.
7. W jakich odstępach czasu następować będą rozliczenia?
Na koniec miesiąca, za przepracowane godziny w danym miesiącu (dla każdego rodzaju usług liczba
roboczogodzin danego rodzaju usług razy cena za roboczogodzinę danego rodzaju usług).
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