
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
Zamawiający: 

 
ROKKY sp. z o.o 

Al. Warszawska 102 
20 -824 Lublin  

 
 
 

Dotyczy:    zapytania ofertowego 5/ZP/U/12/17 na usługę wykonania dwóch profesjonalnych filmów w tym 
filmu promocyjnego oraz instrukcji montażu produktu dla firmy ROKKY sp. z o.o. 

 
 
  

Unieważnienie postępowania 
 
 
 
W imieniu Zamawiającego tj. Rokky sp. z o o., informuje że postępowanie prowadzone w trybie zapytania 
ofertowego na wykonanie dwóch profesjonalnych filmów w tym filmu promocyjnego oraz instrukcji 
montażu produktu dla firmy ROKKY sp. z o.o. zostaje unieważnione. W ramach postępowania nie wpłynęła 
nie wpłynęła żadna ważna oferta. 
 
Jednocześnie  Rokky sp. z o o. informuje, że zapytanie ofertowe po aktualizacji zapisów w zapytaniu 
ofertowym zostanie na dniach ponowne ogłoszone.  
 
Zapraszamy do udziału w postępowaniu. 
 
 
Wykonawca odrzucił oferty następujących podmiotów: 
 
 
Paper Stone Paper Katarzyna Jankiewicz 
(Agencja Negatywna) 
ul. Droszyńskiego 5/9 
80-381 Gdańsk 

 
Data wpłynięcia oferty: 21.12.2017 
Podmiot nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym: Tak 
Podmiot spełnia warunku udziału w postępowaniu: Nie 
Miejsce publikacji zapytania: Zapytanie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności oraz na stronie 
www Beneficjenta 
 
 

Uzasadnienie: 
 
Zgodnie z działem VIII, Zamawiający wymagał aby Wykonawca wykazał, że zrealizował należycie w okresie 
ostatnich trzech lat przed złożeniem oferty - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 
okresie, co najmniej 2 produkcje (film reklamowy) w następującym zakresie: 

a) Film reklamowy prezentujący produkt w tym jego design, walory użytkowe lub projektowanie 
przemysłowe, emitowany publicznie, tj. w telewizji lub Internecie. 



 

 

 

 
 

 

 

 
odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zapytania, tj. wykonał według 
indywidualnych, uprzednio złożonych i zaakceptowanych scenariuszy 2 filmy reklamowe, w tym minimum 
1 dla podmiotu branży grzewczej o wartości minimum 10.000,00 PLN netto każdy. 
 
Paper Stone Paper Katarzyna Jankiewicz przedłożyła załącznik nr 3 wykaz usług z którego jednoznacznie 
wynika, że bezpośrednia realizacja zlecenia dla podmiotu z branży grzewczej miała miejsce w 2010 roku. 
 
Ponadto Wykonawca do oferty nie załączył następujących, wymaganych przez Zamawiającego 
dokumentów: 

 brak referencji/protokołów/faktur potwierdzających realizację usług wskazanych w załączniku nr 3 

 brak dokumentu rejestrowego 

 brak nośnika elektronicznego z 2 filmikami 
 
Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie spełnił obligatoryjnego kryterium dostępu, Zamawiający nie wzywał 
Paper Stone Paper Katarzyna Jankiewicz do przedłożenia uzupełnień w zakresie brakujących załączników. 
 
 
VCV System sp. z o.o. 
(BEEproduction) 
ul. Postępu 14,  
02-676 Warszawa 
Data wpłynięcia oferty: 21.12.2017 
Podmiot nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym: Tak 
Podmiot spełnia warunku udziału w postępowaniu: Nie 
Miejsce publikacji zapytania: Zapytanie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności oraz na stronie 
www Beneficjenta 
 
 

Uzasadnienie: 
 
Zgodnie z działem VIII, Zamawiający wymagał aby Wykonawca wykazał, że zrealizował należycie w okresie 
ostatnich trzech lat przed złożeniem oferty - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 
okresie, co najmniej 2 produkcje (film reklamowy) w następującym zakresie: 

b) Film reklamowy prezentujący produkt w tym jego design, walory użytkowe lub projektowanie 
przemysłowe, emitowany publicznie, tj. w telewizji lub Internecie. 
 

odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zapytania, tj. wykonał według 
indywidualnych, uprzednio złożonych i zaakceptowanych scenariuszy 2 filmy reklamowe, w tym minimum 
1 dla podmiotu branży grzewczej o wartości minimum 10.000,00 PLN netto każdy. 
 
VCV System sp. z o.o. przedłożyła załącznik nr 3 wykaz usług z którego jednoznacznie wynika, że nie 
realizowała bezpośrednio zlecenia dla podmiotu z branży grzewczej. 
 
Ponadto Wykonawca do oferty nie załączył następujących, wymaganych przez Zamawiającego 
dokumentów: 

 brak referencji/protokołów/faktur potwierdzających realizację usług wskazanych w załączniku nr 3 

 brak dokumentu rejestrowego 

 brak nośnika elektronicznego z 2 filmikami 
 
Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie spełnił obligatoryjnego kryterium dostępu, Zamawiający nie wzywał 
VCV System sp. z o.o. do przedłożenia uzupełnień w zakresie brakujących załączników. 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Chmielu 3.0 
os. Urocze 8/32 
31-953 Kraków 
Data wpłynięcia oferty: 21.12.2017 
Podmiot nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym: Tak 
Podmiot spełnia warunku udziału w postępowaniu: Nie 
Miejsce publikacji zapytania: Zapytanie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności oraz na stronie 
www Beneficjenta 
 
 

Uzasadnienie: 
 
Zgodnie z działem VIII, Zamawiający wymagał aby Wykonawca wykazał, że zrealizował należycie w okresie 
ostatnich trzech lat przed złożeniem oferty - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 
okresie, co najmniej 2 produkcje (film reklamowy) w następującym zakresie: 

c) Film reklamowy prezentujący produkt w tym jego design, walory użytkowe lub projektowanie 
przemysłowe, emitowany publicznie, tj. w telewizji lub Internecie. 
 

odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zapytania, tj. wykonał według 
indywidualnych, uprzednio złożonych i zaakceptowanych scenariuszy 2 filmy reklamowe, w tym minimum 
1 dla podmiotu branży grzewczej o wartości minimum 10.000,00 PLN netto każdy. 
 
Chmielu 3.0  przedłożył załącznik nr 3 wykaz usług z którego jednoznacznie wynika, że nie realizował 
bezpośrednio zlecenia dla podmiotu z branży grzewczej ani też innych zleceń o równowartości 10.000,00 
PLN netto. Dodatkowo wskazany przez Wykonawcę termin realizacji przedmiotu zamówienia był niespójny 
z wymogami zapytania ofertowego. 
 
Wykonawca do oferty nie załączył następujących, wymaganych przez Zamawiającego dokumentów: 

 brak nośnika elektronicznego z 2 filmikami 
 
Ponadto Wykonawca nieprawidłowo wypełnił następujące dokumenty: 

  w załączniu nr 3 nie podano kwot netto 

 w załączniku nr 4 nie podano informacji o podstawie do dysponowania osobą 
 
Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie spełnił obligatoryjnego kryterium dostępu, Zamawiający nie wzywał 
Chmielu 3.0 do przedłożenia uzupełnień w zakresie brakujących załączników. 
 
 
FOTOGRAFIX Robert Wilk 
ul. Bat. Chłopskich 14/109 
94-058 Łódz 

 
Data wpłynięcia oferty: 02.01.2018 
Podmiot nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym: Tak 
Podmiot spełnia warunku udziału w postępowaniu: Nie 
Miejsce publikacji zapytania: Zapytanie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności oraz na stronie 
www Beneficjenta 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
Uzasadnienie: 

 
Zgodnie z działem VIII, Zamawiający wymagał aby Wykonawca wykazał, że zrealizował należycie w okresie 
ostatnich trzech lat przed złożeniem oferty - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 
okresie, co najmniej 2 produkcje (film reklamowy) w następującym zakresie: 

d) Film reklamowy prezentujący produkt w tym jego design, walory użytkowe lub projektowanie 
przemysłowe, emitowany publicznie, tj. w telewizji lub Internecie. 
 

odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zapytania, tj. wykonał według 
indywidualnych, uprzednio złożonych i zaakceptowanych scenariuszy 2 filmy reklamowe, w tym minimum 
1 dla podmiotu branży grzewczej o wartości minimum 10.000,00 PLN netto każdy. 
 
FOTOGRAFIX Robert Wilk przedłożył załącznik nr 3 wykaz usług z którego wynika, że nie realizował  
bezpośrednio zlecenia dla podmiotu z branży grzewczej. 
 
 
MFILM Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Waldemar Michalski 
Piotrowice  173 
24-150 Nałęczów 
Data wpłynięcia oferty: 02.01.2018 
Podmiot nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym: Tak 
Podmiot spełnia warunku udziału w postępowaniu: Nie 
Miejsce publikacji zapytania: Zapytanie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności oraz na stronie 
www Beneficjenta 
 
 

Uzasadnienie: 
 
Zgodnie z działem VIII, Zamawiający wymagał aby Wykonawca wykazał, że zrealizował należycie w okresie 
ostatnich trzech lat przed złożeniem oferty - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 
okresie, co najmniej 2 produkcje (film reklamowy) w następującym zakresie: 

e) Film reklamowy prezentujący produkt w tym jego design, walory użytkowe lub projektowanie 
przemysłowe, emitowany publicznie, tj. w telewizji lub Internecie. 
 

odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zapytania, tj. wykonał według 
indywidualnych, uprzednio złożonych i zaakceptowanych scenariuszy 2 filmy reklamowe, w tym minimum 
1 dla podmiotu branży grzewczej o wartości minimum 10.000,00 PLN netto każdy. 
 
MFILM Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Waldemar Michalski przedłożyła załącznik nr 3 wykaz usług 
z którego jednoznacznie wynika, że nie realizował bezpośrednio zlecenia dla podmiotu z branży grzewczej. 
 
Wykonawca do oferty nie załączył następujących, wymaganych przez Zamawiającego dokumentów: 

 brak nośnika elektronicznego z 2 filmikami 
 
Ponadto Wykonawca nieprawidłowo wypełnił następujące dokumenty: 

  formularz ofertowy - podmiot nie wypełnił pkt 1  

  załącznik nr 4 - brak wskazania kwalifikacji kadry, brak informacji o podstawie do dysponowania 
osobą 

 
Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie spełnił obligatoryjnego kryterium dostępu, Zamawiający nie wzywał 
MFILM Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Waldemar Michalski do przedłożenia uzupełnień w zakresie 
brakujących załączników. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
OSTRO Bartłomiej Osses  
ul. Zamkowa 12 
64-600 Oborniki 
Data wpłynięcia oferty: 30.12.2017 
Podmiot nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym: Tak 
Podmiot spełnia warunku udziału w postępowaniu: Nie 
Miejsce publikacji zapytania: Zapytanie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności oraz na stronie 
www Beneficjenta 
 
 

Uzasadnienie: 
 
Zgodnie z działem VIII, Zamawiający wymagał aby Wykonawca wykazał, że zrealizował należycie w okresie 
ostatnich trzech lat przed złożeniem oferty - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 
okresie, co najmniej 2 produkcje (film reklamowy) w następującym zakresie: 

f) Film reklamowy prezentujący produkt w tym jego design, walory użytkowe lub projektowanie 
przemysłowe, emitowany publicznie, tj. w telewizji lub Internecie. 
 

odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zapytania, tj. wykonał według 
indywidualnych, uprzednio złożonych i zaakceptowanych scenariuszy 2 filmy reklamowe, w tym minimum 
1 dla podmiotu branży grzewczej o wartości minimum 10.000,00 PLN netto każdy. 
 
OSTRO Bartłomiej Osses przedłożyła załącznik nr 3 wykaz usług z którego jednoznacznie wynika, że nie 
realizował bezpośrednio zlecenia dla podmiotu z branży grzewczej. 
 
Ponadto Wykonawca do oferty nie załączył następujących, wymaganych przez Zamawiającego 
dokumentów: 

 brak nośnika elektronicznego z 2 filmikami 
 
Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie spełnił obligatoryjnego kryterium dostępu, Zamawiający nie wzywał 
OSTRO Bartłomiej Osses do przedłożenia uzupełnień w zakresie brakujących załączników. 
 
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 
 
1) kryterium „Cena” (PP): 

 
a) znaczenie kryterium – 60 pkt; 
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena”: 

 oferta z najniższą ceną netto, spełniająca wymagania zapytania ofertowego, otrzyma 
maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” (60 pkt), 
 

ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru: PP= Cn/Co *60 
gdzie: 

Cn – najniższa cena netto oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie 
Co – cena netto ocenianej oferty 
70 – znaczenie kryterium „Cena” 

 
2) kryterium „Czas realizacji zamówienia” (PT): 

a) znaczenie kryterium - 40 pkt; 
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Czas realizacji dostawy”: 



 

 

 

 
 

 

 

 

 Oferent deklaruje możliwość całkowitej realizacji dostawy zgodnie z terminem 
wymaganym przez Zamawiającego – 0 pkt. 

 Oferent deklaruje możliwość całkowitej realizacji dostawy w terminie nie dłuższym niż 
do dnia 01.02.2018r- 20 pkt. 

 Oferent deklaruje możliwość całkowitej realizacji dostawy w terminie nie dłuższym niż 
do dnia 18.01.2018r - 40 pkt. 

  
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (PP + 
PT). 
 
 
 
W postępowaniu nie złożono innych ofert. 
 
 
 

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu. 
 
 


