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Joanna Skierska 

Zastępca Dyrektora WFDiF 

Warszawa, 11.12.2109 r. 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ 
nr postępowania: 15/ZPP/2019 

 

„Kompleksowa obsługa prawna związana z realizacją przez Zamawiającego projektu numer 

POPC.02.03.02-00-0015/18-00 pn.: „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu 

technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa 

rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych””. 

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający:    Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.    

adres:     ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa. 

godziny pracy:    800 – 1600 

Adres internetowy:                www.wfdif.pl  

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
2.1 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna związana z realizacją przez 

Zamawiającego projektu POPC.02.03.02-00-0015/18-00 pn. „Udostępnianie filmowych zasobów 

kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja 

fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych”. 

2.2    Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

 79100000 – 5 – Usługi prawnicze, 

 79110000 – 8 – Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej, 

 79140000 – 7 – Doradztwo prawne i usługi informacyjne. 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 

4. KRYTERIA OCENY OFERT 
4.1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 

 

kryterium waga (pkt) 

Cena całkowita brutto oferty 50 

Doświadczenie 50 

 

4.2. Szczegółowe informacje na temat sposobu oceny ofert zawarty jest w SIWZ. 

http://www.wfdif.pl/


   
 

 
 

 

 

5. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
5.1. Ofertę w zamkniętym opakowaniu (kopercie) - opisanym jak w rozdziale XIII SIWZ, należy złożyć do 

dnia 20.12.2019 r., do godziny 15:00 w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych  

ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, w budynku nr 4a (budynek typu Lipsk) w sekretariacie, pokój 239. 

5.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.10.2019 r., o godzinie 15:30 w Wytwórni Filmów 

Dokumentalnych i Fabularnych ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, w budynku nr 4a (budynek typu 

Lipsk), pokój 214. 

Otwarcie ofert jest jawne. 

 

Wykonawców, chcących uczestniczyć w otwarciu ofert, o uwzględnienie czasu niezbędnego na 

otrzymanie zgody na wejście do obiektu.  

 

 

 

 


