
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

23-09-2019

Termin składania ofert

30-09-2019

Numer ogłoszenia

1207910

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w formie pisemnej (w formie papierowej), do dnia 30.09.2019 roku do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego:
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, budynek 4A, sekretariat – pokój 239
2. Oferty składać można osobiście lub drogą pocztową.
3. Składający ofertę osobiście, otrzymuje potwierdzenie jej złożenia zawierające datę i godzinę złożenia.
4. Ofertę, przesłaną drogą pocztową, uważa się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie ona do Zamawiającego nie później niż dnia 30.09.2019 roku do godz. 1000.
5. Oferty, które dotrą do Zamawiającego po terminie składania ofert, będą traktowane jako OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE i nie będą rozpatrywane.
6. Oferty złożone po terminie, a oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jarosław Migała e-mail: j.migala@wfdif.com.pl; Tomasz Drwal tomasz.drwal@wfdif.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

724306302

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

2. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmska 21 (RIK 88/12), w związku z realizacją Projektu przygotowuje się do wykonania zadania numer 4 - Wyposażenie Centrum Dystrybucji, w tym budowy cyfrowego
repozytorium oraz zaprojektowania, wykonania i wdrożenia cyfrowej platformy dystrybucyjnej.
Głównym celem wdrożenia planowanej cyfrowej platformy dystrybucyjnej jest zapewnienie powszechnego (co najmniej 6 mln pobrań/odtworzeń zdigitalizowanych materiałów video do października 2021r.), w tym również zagranicą, bezpośredniego, szybkiego i
łatwego dostępu do zrekonstruowanych i zdigitalizowanych materiałów filmowych.
Wyżej wskazana cyfrowa platforma dystrybucyjna jest głównym komponentem komunikacyjnym i technologicznym (bezpośrednio zintegrowanym z repozytorium cyfrowym) odpowiedzialnym za udostępnianie online zdigitalizowanych i rekonstruowanych treści
video/audio zainteresowanym użytkownikom.
Główne założenia cyfrowej platformy dystrybucyjnej:
1) Dostępna online (uniwersalne okno dostępowe online dla wszystkich użytkowników posiadających dostęp do sieci internetowej);
2) Ogólnodostępna dla wszystkich (z możliwością wyszukiwania online cyfrowych zasobów filmowych w dowolnym miejscu i czasie oraz z dowolnego urządzenia – w tym urządzeń mobilnych);
3) Z szybkim wyszukiwaniem materiałów video/audio (poprzez inteligentną, kontekstową wyszukiwarkę - docelowo z mechanizmami AI – artificial intelligence);
4) Nieodpłatna i odpłatna (z elastycznymi formami odpłatności dla e-użytkowników, zintegrowana z operatorami płatności online);
5) Z rejestracją kont użytkowników (użytkownicy korzystający z kontentu bezpłatnego vs. użytkownicy pobierający/odtwarzający kontent odpłatny);
6) Z aplikacją do zarządzania i udostępniania treści (zapewniająca szybki i bezawaryjny dostęp do materiałów dla użytkowników końcowych);
7) Bezpieczna (z obsługą szyfrowania, pełnym zarządzaniem użytkownikami i uprawnieniami, VPN, zarządzaniem ruchem sieciowym);
8) Kosztowo efektywna (niski próg w zakresie kosztów i nakładów pracy na budowę i utrzymanie – wykorzystanie istniejących rozwiązań, np. publicznej chmury obliczeniowej);
9) Wydajna (optymalne zasoby mocy obliczeniowej i powierzchni dyskowych);
10) Zintegrowana z repozytorium cyfrowym – zasilanie/pobieranie materiałów video rożnych formatów z biblioteki cyfrowej WFDiF;
11) Innowacyjna (oparta o 3 atrybuty cyfrowe):

 digital ( digital technologies, digital services, digital content, digital data);
 cloud (cloud computing);
 AI (artificial intelligence).

12) Zintegrowana poprzez wyszukiwarkę z silnikiem AI (machine learning) i mechanizmami sztucznej inteligencji (deep learning) oraz środowiskiem cloud.
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (funkcjonalno-technicznej) dotyczącej cyfrowej platformy dystrybucyjnej oraz wsparcie w procesie postępowania na wybór wykonawcy platformy na rzecz Zamawiającego w ramach Projektu
POPC.02.03.02-00-0007/17 w następującym zakresie: OPIS W ZAPYTANIU OFERTOWYM

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 72000000-5; 72413000-8

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem wdrożenia planowanej cyfrowej platformy dystrybucyjnej jest zapewnienie powszechnego (co najmniej 6 mln pobrań/odtworzeń zdigitalizowanych materiałów video do października 2021r.), w tym również zagranicą, bezpośredniego, szybkiego i
łatwego dostępu do zrekonstruowanych i zdigitalizowanych materiałów filmowych.
Wyżej wskazana cyfrowa platforma dystrybucyjna jest głównym komponentem komunikacyjnym i technologicznym (bezpośrednio zintegrowanym z repozytorium cyfrowym) odpowiedzialnym za udostępnianie online zdigitalizowanych i rekonstruowanych treści
video/audio zainteresowanym użytkownikom.

Przedmiot zamówienia

opracowanie dokumentacji projektowej (funkcjonalno-technicznej) dotyczącej cyfrowej platformy dystrybucyjnej oraz wsparcie w procesie postępowania na wybór wykonawcy platformy w ramach Projektu POPC.02.03.02-00-0007/17 pn.: „Cyfrowa rekonstrukcja i
digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

72413000-8

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (funkcjonalno-technicznej) dotyczącej cyfrowej platformy dystrybucyjnej oraz wsparcie w procesie postępowania na wybór wykonawcy platformy na rzecz Zamawiającego w ramach Projektu
POPC.02.03.02-00-0007/17 w następującym zakresie:
Zadanie 1 Wykonanie analizy biznesowej oraz opracowanie dokumentacji wymagań funkcjonalno-technicznych projektu w szczególności:
1.1 Przeprowadzenie konsultacji z Zamawiającym w celu zebrania informacji projektowych w tym omówienia celów projektu, przeglądu zakresu funkcjonalności, omówienia aspektów monetyzacji treści, grupy docelowej i typów użytkowników platformy
1.2 Wskazanie niezbędnych modernizacji, które zapewnią optymalne warunki (kosztowe, technologiczne, stopień skomplikowania) dla wdrożenia platformy
1.3 Opracowanie wymagań integracyjnych w zakresie m. in.: współpracy z archiwum LTO, transkoderami, implementacją automatycznej kontroli technicznej dla plików wideo i sekwencyjnych plików graficznych, wsparcie dla formatów DCP, DPX, EXR i
obowiązujących standardów emisji i archiwizacji
1.4 Wykonanie analizy i opracowanie raportu w zakresie najlepszych praktyk rynkowych wraz z identyfikacją elementów innowacyjnych oraz sposobów monetyzacji treści w zakresie budowy nowoczesnych portali internetowych z uwzględnieniem specyfiki obszaru
kultury (film, muzyka)
1.5 Opracowanie modeli biznesowych (sposobów monetyzacji) dostępu do treści przez użytkowników, przedstawienie koncepcji i modeli finansowania portalu oraz monetyzacji generowanego ruchu
1.6 Wykonanie analizy biznesowej dla planowanej platformy w tym opracowanie dokumentacji zawierającej co najmniej identyfikację:
- kompletnej i spójnej listy wymagań funkcjonalnych,
- ról (aktorów) w systemie,
- przypadków użycia (rozumianych jako pojedyncze /elementarne/ kompletne usługi świadczone przez system dla użytkownika),
- procesów biznesowych (diagramów) obrazujących czynności, przepływy, sterowanie i aktorów,
- wykonanie mapowania wymagań na przypadki użycia
1.7 Opracowanie wymagań niefunkcjonalnych dla projektu w zakresie co najmniej: wydajności, dostępności, skalowalności, modularności, wolumetrii systemu, standardów wymiany informacji, API systemu, dostępności i bezpieczeństwa, kompatybilności, RODO,
standardów dokumentacji projektowej, planu szkoleń, polityki jakości - testów i odbiorów wdrożenia, utrzymania systemu po zakończeniu wdrożenia (wraz z poziomem SLA i backup)
1.8 Opracowanie koncepcji architektury rozwiązania wraz z podstawowymi zasadami na których powinno opierać się projektowane rozwiązanie informatyczne (rekomendowane pryncypia architektoniczne)
1.9 Wykonanie wstępnego przeglądu rynku oraz analizy dostępnych rozwiązań technologicznych i opracowanie rekomendacji standardów i rozwiązań technicznych i technologicznych (stosu technologicznego) na potrzeby realizacji niniejszego projektu
informatycznego
1.10 Opracowanie formularza (macierzy zgodności), który służyć będzie dostawcom do oznaczenia zgodności oferowanego systemu z wymaganiami
1.11 Ze szczególną uwagą opracować i przedstawić w dokumentacji aspekty związane z dystrybucją treści wideo w sieci publicznej (wideo CDN) oraz kwestie zabezpieczenia treści przed nieuprawionym użyciem (DRM)
1.12 Opracowanie założeń w zakresie wymagań wobec optymalnego składu i kompetencji zespołu wdrożeniowego Wykonawcy, modelu komunikacji z Zamawiającym
1.13 Opracowanie wstępnego szacunkowego harmonogramu realizacji prac wdrożeniowych i przyszłych aktualizacji systemu
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1.14 Opracowanie warunków gwarancji, dostawy systemu i ewentualnych opłat związanych z licencjami do komponentów systemu
Zadanie 2 Opracowanie dokumentacji w zakresie użyteczności (usability) nowej platformy cyfrowej WFDiF dla serwisu i aplikacji mobilnej w szczególności poprzez realizację:
2.1 Przeprowadzenie konsultacji z interesariuszami projektu w celu przeglądu i analizy potrzeb użytkowników Platformy
2.2 Opracowanie strategii UI/UX poprzez stworzenie projektu architektury informacji, ścieżek przejścia (user flow) i przypadków użycia (use case)
2.3 Opracowanie projektu makiet dla kluczowych widoków (ekranów) portalu oraz aplikacji mobilnej
2.4 Stworzenie prototypów (klikalnych makiet) w oparciu o projekty graficzne
2.5 Przeprowadzenie z zespołem Zamawiającego ewaluacji projektu i przeprowadzenie co najmniej dwóch iteracji poprawek oraz usprawnień projektu uwzględniających zgłoszone uwagi
2.6 Opracowanie projektu graficznego dla serwisu oraz aplikacji mobilnej
Zadanie 3 Wsparcie Zamawiającego w procesie postępowania na wybór wykonawcy (developera) platformy w szczególności poprzez:
3.1 Wsparcie w procesie udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów, udział w przygotowaniu postępowania (dokumentacja przetargowa pod kątem technicznym i funkcjonalnym przedmiotu zamówienia) i jego przeprowadzeniu (doradztwo w udzielaniu wyjaśnień
na etapie składania ofert, badanie i ocena ofert oraz uczestnictwo w procedurze odwoławczej
3.2 Analiza dokumentacji przetargowej pod kątem technicznym i merytorycznym
3.3 Udział w spotkaniach projektowych (zarządczych i technicznych) z głosem opiniodawczo-doradczym, w tym w planowanym dialogu technicznym, dotyczącym wyboru i konfiguracji cyfrowej biblioteki dla mediów audiowizualnych przeznaczonych do
udostępniania

Załączniki

zapytanie ofertowe
wzór umowy
wykaz zamówień/usług
wykaz osób
formularz ofertowy

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz posiadają zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca musi wykazać, że:
1.1.1. wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dokumentacje projektowe, każda o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto, w zakresie
analiz przedrealizacyjnych (w szczególności analiz biznesowych, wymagań funkcjonalno-technicznych, dokumentacji w zakresie użyteczności, strategii UI/UX) oraz projektu technicznego i graficznego dla serwisu multimedialnego lub aplikacji webowej
umożliwiających odtwarzanie strumieniowe materiałów audio/video, zakończone pozytywnym wdrożeniem zaprojektowanego serwisu/aplikacji internetowej. Przy czym na dowód posiadania doświadczenia i zrealizowania usługi – wskazany serwis multimedialny lub
aplikacja internetowa powinny być działające i Wykonawca może udostępnić je do obejrzenia Zamawiającemu;
1.1.2. każda ze wskazanych dokumentacji projektowych musi zawierać elementy: tworzenia architektury i funkcjonalności interfejsu, projektu graficznego interfejsu, oprogramowania dla „front-end’u” (czyli części klienckiej odpowiedzialnej za wygląd i zachowania
strony, pobieranie danych od użytkownika oraz przekazanie ich do back-end’u) i „back-end’u” (całego zaplecza technicznego) serwisu multimedialnego/aplikacji webowej wraz z tworzeniem lub konfiguracją CMS, obsługi bibliotek taśmowych LTO zapewniającym
wymianę danych (import/export) do platformy cyfrowej, wraz z systemem zarządzania treścią oraz kodowania i dystrybuowania plików wideo w celu udostępniania materiałów audiowizualnych użytkownikom w Internecie (VOD, OTT), z zachowaniem
obowiązujących standardów emisyjnych według specyfikacji SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers), EBU (European Broadcasting Union) , PKN (Polski Komitet Normalizacyjny);
Obie dokumentacje, wymienione w niniejszym punkcie muszą łącznie obejmować swoim przedmiotem poniższe działania (przynajmniej jednokrotną realizację każdego z poniższych działań – działania te nie muszą zostać zrealizowane w ramach jednego zlecenia,
Wykonawca musi jednak wykazać się doświadczeniem w realizacji wszystkich poniższych działań):
a) przygotowanie projektu frontendu (wygląd i zachowanie aplikacji, pobieranie danych od użytkownika oraz przekazanie ich do back-end’u) serwisu multimedialnego/aplikacji webowej w wersji na ekrany komputerowe oraz w wersji responsywnej dostosowanej do
urządzeń mobilnych: tabletu i smartfona
b) projekt rozwiązania umożliwiającego import treści z odrębnego systemu informatycznego oraz ich publikację w multimedialnym serwisie internetowym/aplikacji webowej;
c) projekt spełniał wymogi standardu WCAG 2.0 na poziomie minimum AA potwierdzone analizami ekspertów ds. dostępności dla osób niepełnosprawnych;
d) projekt spełniał wymogi standardu cyfrowego udostępniania zasobów kultury- otwartość części udostępnianych zasobów kultury na poziomie co najmniej 3 gwiazdek na skali „5 Star Open Data”;
e) projekt realizował integrację z wykorzystaniem API (interfejs programistyczny aplikacji, ang. application programming interface) z zewnętrzną platformą transkodowania wideo;
f) projekt zawierał praktyczną i udokumentowaną wiedzę z zakresu przetwarzania formatów stosowanych w branży filmowej, w szczególności formatu 10bit-DPX
g) projekt obsługiwał dystrybucję materiałów audiowizualnych, w celu korzystania z zasobów wewnętrznych odrębnego systemu informatycznego;
h) zawierał konfigurację i wdrożenie do obsługi serwisu internetowego systemu CMS (Content Management System).
1.2. dysponują wiedzą i doświadczeniem z zakresu: technologii cloud computing, metod monetyzacji serwisów multimedialnych/aplikacji webowych do odtwarzania strumieniowego materiałów audio/video, znajomości obszaru kultury/mediów w zakresie
udostępniania zbiorów filmowych on-line, znajomości współczesnych rozwiązań i trendów w prezentacji filmowych zbiorów on-line w Polsce i zagranicą.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek zdolności zawodowej za spełniony w odniesieniu do wykonawców dysponujących zespołem projektowym składającym się z co najmniej:
a) dwóch programistów (w tym jeden programista „backendowy” i jeden „frontendowy”) posiadających przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w programowaniu obiektowym, procesach bazodanowych, programowaniu interfejsów oraz systemów
zarządzania treściami.
b) jednego specjalisty ds. technicznego przetwarzania i udostępniania multimediów, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe oraz wiedzę z zakresu transkodowania i dystrybucji materiałów audiowizualnych oraz systemów zabezpieczeń
dystrybuowanych w internecie multimediów,
c) jednego specjalisty ds. architektury systemów informatycznych posiadającego przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w opracowywaniu, instalowaniu i konfigurowaniu systemów informatycznych i środowisk serwerowych,
d) jednego specjalisty UX posiadającego przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy projektowej opartej na badaniach użytkowników i projektowaniu interfejsów,
e) jednego project managera posiadającego przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami informatycznymi.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych.

Dodatkowe warunki

2. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 1.1. (1.1.1. – 1.1.2.), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz zrealizowanych zamówień, stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania.
3. Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 1.2. (1.2.1.) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Wykaz osób, stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania.
4. Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 1.3., Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia w zakresie wskazanym w warunku.
Jeżeli okres ubezpieczenia OC wygasa w trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nową polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem Umowy,
w terminie nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia.
5. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie przedstawionych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
załącznik nr 2: Formularz „Wykaz osób”.
załącznik nr 3: Formularz „Wykaz doświadczenia”.
załącznik nr 4: Wzór umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria.
Przyjęto liczbę 100 jako maksymalną liczbę punktów, którą może uzyskać każdy z Wykonawców, według poniższych kryteriów:
Lp. Kryterium Waga
w punktach
1. Cena (C) 60
2. Czas realizacji dla zadania 1 i 2 (T) 40
Suma punktów 100
Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów otrzyma najwyższą punktację.
Cena (C)
Przez kryterium „Cena” Zamawiający rozumie określoną przez Wykonawcę Cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wskazaną w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania.
Ocena w ramach kryterium „Cena” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
C=Cn/Cb×60 gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana Cena całkowita brutto
Cb – Cena całkowita brutto zaoferowana w badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena”
Czas realizacji dla zadania 1 i 2 (T)
Przy ocenie w ramach kryterium „Czas realizacji” będzie brana pod uwagę łączna liczba tygodni potrzebnych na wykonanie zadania 1 i zadania 2, liczonych od dnia zawarcia umowy, wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr
1 do Zapytania.
Ocena doświadczenia osoby wskazanej do realizacji zamówienia będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
T=Tn/Tb×40
gdzie:
Tn – najkrótszy oferowany czas realizacji zamówienia (łącznie dla zadania 1 i zadania 2) spośród ocenianych ofert
Tb – Czas wskazany do realizacji zamówienia (łącznie dla zadania 1 i zadania 2) w ramach badanej oferty
T – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Czas realizacji”
Ocena końcowa (K)
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K =C+T
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej.
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena”.
T – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Czas realizacji”.
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.
4. Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 4. powyżej, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykluczenia

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7. Jeżeli zaoferowana cena, zawarta w badanej ofercie, wyda się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z przepisów prawa, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

Zamawiający - Beneficjent
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Nazwa

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Adres

Krakowskie Przedmieście 21/23

00-071 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

5252341631

Tytuł projektu

Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego
dziedzictwa filmowego

Numer projektu

POPC.02.03.02-00-0007/17-00
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