
Ogłoszenie nr 510541983-N-2020 z dnia 11.12.2020 r. 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych: Produkcja filmów informacyjno-promocyjnych 
prezentujących efekty wdrażania regionalnych programów operacyjnych województwa mazowieckiego  

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Europejski Fundusz Społeczny 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 580471-N-2020 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 540171731-N-2020 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Krajowy numer identyfikacyjny 14094497100000, ul. 
ul. Jagiellońska  74, 03-301  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 542 20 00, e-mail 
m.kosior@mazowia.eu, faks 0-22 698 31 57. 
Adres strony internetowej (url): http://www.mazowia.eu 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Produkcja filmów informacyjno-promocyjnych prezentujących efekty wdrażania regionalnych programów 
operacyjnych województwa mazowieckiego 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
WZP/WIPFE/U-332-32/20 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 
lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie 
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, realizacja i produkcja 22 filmów informacyjno-promocyjnych 
prezentujących wybrane projekty realizowane ze środków Funduszy Europejskich (FE) w ramach regionalnych 
programów operacyjnych województwa mazowieckiego. Głównym założeniem realizacji zamówienia ma być 
pokazanie przykładów tzw. „dobrych praktyk”, czyli Beneficjentów, którzy efektywnie wykorzystali fundusze 
europejskie. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi wyprodukować: 1) 20 filmów, w 
tym: a) 12 filmów, w których mają być zaprezentowane maks. 3 wybrane projekty realizowane, w ramach tego 
samego obszaru tematycznego – czas trwania 2,5-3,5 min.; b) 8 filmów reportażowych, które mają 
prezentować po 1 wybranym projekcie – czas trwania 2,5-3,5 min. zajawki (zwiastuny) każdego z ww. 20 filmów 
– w wersji do umieszczenia w mediach społecznościowych, trwające 30- 40 sekund, tylko w wersji z napisami 
polskimi, które mają zachęcić do obejrzenia filmów; 2) 2 filmy – zmontowane z materiałów nagranych w 
ramach ppkt 1) ust. a), stanowiące kompilację scen tworzących jeden spójny tematycznie i wizualnie materiał 
filmowy – czas trwania 1-1,5 min.; 3) dokumentację fotograficzną z każdego planu zdjęciowego w ilości 
minimum po 10 zdjęć. Wszystkie elementy zamówienie muszą być zrealizowane zgodnie z wymaganiami 
Zmawiającego wskazanymi w treści SIWZ; 2. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w 
zakresie realizacji zamówienia; 3. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 



związanych z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane 
z innowacyjnością lub zatrudnieniem, które związane będą z warunkami udziału w postępowaniu lub/i oceną 
ofert w przyjętych kryteriach; 4. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 214.000,00 euro) 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 92111250-9 
 
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie 
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 417110.03 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  11 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
 
Nazwa wykonawcy: Panato PR Aleksandra Bobkowska 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Łuki Wielkie 5/4 
Kod pocztowy: 02-434 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 289050.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 177120.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 498150.00 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
nie 
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 



 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z 
WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 
 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia 
jest zgodne z przepisami. 
 


