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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

1. Podstawowe informacje o zamówieniu.
aj Przedmiot zamówienia wraz z opisem: ..Wykonanie przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego spotu filmowego o tematyce związanej z zapobieganiem i przeciwdziałaniem 
uzależnieniu od narkotyków i tzw. dopalaczy, dotyczącego bezpieczeństwa publicznego na 
potrzeby ogólnopolskiej kampanii społecznej.''
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr I do projektu umowy 
załączonego do niniejszego Zaproszenia.

b) termin wykonania zamówienia: do 18grudnia 2018 r.
c) warunki płatności: 7 dni od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT, jednak nie później niż do 31 grudnia 2018 r.
d) podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy ..protokół odbioru przedmiotu umowy'’
e) Jako dzień zapłaty faktury rozumie się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

2. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania oferty.

1/ Oferty należ) złożyć zgodnie z Formularzem ofertowym - zał. nr 1 do zaproszenia wraz 
z wykazem doświadczenia.
2/ Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: bzp.zzp@mswia.gov.pl do dnia 22 
listopada 2018 r. do godz.: 14:00.
3/ W cenie muszą zostać uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się doświadczeniem w 
wykonaniu co najmniej trzech spotów społecznych wykonanych w okresie ostatnich 2 lat przed 
upływem terminu składania ofert.

4. Kryteria wyboru oferty spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki 
udziału w postępowaniu:

1/ Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, biorąc pod uwagę zgodność oferowanego 
przedmiotu zamówienia z wymaganiami i cenę przedmiotu zamówienia.

2/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści oferty lub odrzucenie oferty 
niespelniającęj wymogów Zamawiającego.

5. Inne:
1/ W przypadku pytań dot. przedmiotu zamówienia prosimy kierować je pod adresem: 
bzp. zzp@ m s w i ą. goy, p I

2/ Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie z projektem umowy.
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3/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny.

W związku z art. 70' § 3 ustawy Kodeks cywilny, zamawiający zastrzega sobie prawo 
do wprowadzenia zmian do niniejszego postępowania przed upływem terminu składania ofert, 
unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn oraz na podstawie art. 70' § I i 2 Kodeksu 
cywilnego do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. Z tego tytułu 
nie przysługuje wykonawcy roszczenie przeciwko zamawiającemu.
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