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Rzeszów, dnia 06-03-2015 r. 
OR-IV.272.2.2.2015                                                                       

Do wykonawcy, który zwrócił się 
o wyjaśnienie treści SIWZ 
 

Do wykonawców, którym 
zamawiający przekazał SIWZ 
 

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej 

 
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 4 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Kampania promocyjna”. 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający, w odpowiedzi na pytania 
jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień: 
 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI (CZĘŚĆ I): 
Pytania: 
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Odpowiedzi: 
 

Ad. 1. 
Zamawiający informuje, że w Ogłoszeniu o zamówieniu w ww. zakresie wystąpiła 

oczywista omyłka pisarska. We wskazanym zakresie obowiązują postanowienia SIWZ,  
w której szczegółowo określono kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zgodnie  
z rozdz. XIII SIWZ, kryteria wyboru oferty ich znaczenie przedstawiają się następująco: 
Kryterium I: Cena oferty  
Znaczenie:  35% 
Kryterium II:  Koncepcja kampanii 
Znaczenie:  65% 
 

Ponadto, zamawiający informuje, że oczywista omyłka pisarska ww. zakresie została 
poprawiona. Zgodnie z poprawioną treścią Ogłoszenia zamówienia, kryteria wyboru oferty 
ich znaczenie przedstawiają się następująco: 
Kryterium I:  Cena oferty  
Znaczenie:  35% 
Kryterium II:  Koncepcja kampanii 
Znaczenie:  65% 
 
Ad. 2. 
Informacje dot. projektów znajdują się na stronie: www.rpo.podkarpackie.pl w serwisie 
poświęconym perspektywie finansowej 2007-2013, w zakładce: promocja, podzakładce: 
Projekty realizowane w ramach RPO WP. 
 
Ad. 3. 
Zgodnie z zapisami SOPZ kampania podzielona została na dwa etapy – pierwszy etap 
realizowany od 15 kwietnia do 10 maja 2015 r., drugi etap od 11 do 31 maja 2015 r. Zgodnie 
z zapisami SOPZ, w ramach Etapu 1 Wykonawca m.in. „opracuje graficznie oraz umieści 
ogłoszenie – plakat we wskazanych poniżej gazetach lokalnych i regionalnych promujący Dni 
Otwarte Funduszy Europejskich”. Zgodnie z powyższym zapisem oraz czasem trwania Etapu 1 
kampanii, tj. 3 tygodnie, plakat promujący ma zostać umieszczony we wszystkich wskazanych 
w SOPZ gazetach regionalnych i lokalnych raz na tydzień. Oznacza to, że Wykonawca musi 
umieścić plakat w 6 wskazanych gazetach przez 3-tygodniowy okres trwania kampanii,  
co oznacza, że plakat zostanie umieszczony przez Wykonawcę 18 razy podczas trwania 
kampanii.  
 
W SOPZ Zamawiający wskazał w jakim terminie trwania kampanii mają być emitowane 
reklamy w prasie, tj. od 15 kwietnia do 10 maja 2015 r.  
 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy stworzenia takiego planu medialnego, w którym sam 
zaproponuje dzienne terminy emisji reklam w prasie. 
 
Pod pojęciem „plakat na stronie redakcyjnej” Zamawiający rozumie „reklamę prasową”  
– słowa te Zamawiający używa zamiennie w SOPZ. 
 
 
 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/
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Ad. 4. 
W Strategii komunikacji kampanii informacyjno – promocyjnej, którą należy dołączyć do 
oferty Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przeprowadzenie analizy SWOT.  
W dokumencie tym powinny znaleźć się m.in. określenie grup docelowych, czyli do kogo 
chcemy dotrzeć z przekazem - sformułowanie strategii, czyli planowanych działań  
– określenie narzędzi do realizacji działań, realizacja strategii pod kątem: narzędzi, zasobów, 
harmonogramu oraz działania PR. 
 
Ad. 5. 
W SOPZ Zamawiający wskazał, iż do oferty należy dołączyć po dwa scenariusze reklamy 
telewizyjnej i radiowej, odnoszące się do dwóch etapów kampanii, które będą oceniane na 
podstawie kryteriów wskazanych w SIWZ.  
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu oferty wraz ze wszystkimi 
załącznikami w wersji papierowej (drukowanej). W związku z faktem, iż storyboardy 
stanowią jeden z dokumentów, który będzie podlegał ocenie Zamawiającego i musi zostać 
dołączony do oferty, Zamawiający wymaga złożenia scenorysów w wersji papierowej. 
Scenariusze spotów zarówno radiowych, jak i telewizyjnych mają dotyczyć dwóch etapów 
kampanii wskazanych w SIWZ.  
W SIWZ pojawiła się oczywista pomyłka pisarska – Wykonawca, zgodnie z pozostałymi 
zapisami SIWZ, na etapie składania oferty ma przedstawić 2 propozycje bannerów 
internetowych spójnych z grafiką i myślą przewodnią spotów telewizyjnych i radiowych, 
które będą podlegały ocenie, zgodnie z przedstawionymi kryteriami. 
 
Ad. 6.  
W Opisie kryteriów Zamawiający wskazał co będzie brane pod uwagę podczas oceny 
złożonych ofert – w przypadku media planu oceniane będą m.in. formaty, miejsca emisji, 
czas emisji poszczególnych narzędzi promocyjnych, tak aby emisja danego narzędzia odniosła 
największy skutek w odbiorze przekazu. W SOPZ Zamawiający nie wskazał informacji dot. np. 
rodzaju telewizji czy dokładnej emisji spotów telewizyjnych, co jest zadaniem Wykonawcy. 
Ponadto Zamawiający umieścił informację, że Wykonawca może sam zaproponować inne 
stacje radiowe czy gazety regionalne i lokalne, jeżeli np. mają one większą słuchalność czy 
czytalność na terenie województwa. 
Przy ocenie ofert w tym zakresie będzie brana pod uwagę nie tylko emisja spotów czy 
reklamy prasowej, ale również emisja bannerów internetowych na portalach internetowych 
gazet regionalnych i lokalnych. 
 
Ad. 7. 
W Opisie kryteriów Zamawiający umieścił zapis: uniwersalność i prostota przekazu, jako 
jedno z kryteriów oceny złożonych ofert. Kampania realizowana przez Zamawiającego np.  
w Etapie 1 ma za zadanie promocję akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich a przez to 
zachęcenie jak największej liczby mieszkańców województwa podkarpackiego do 
odwiedzenia beneficjentów realizujących projekty w regionie. Wykonawca planując 
scenariusz spotów telewizyjnych musi w tak czytelny i atrakcyjny sposób zaprojektować jego 
plan, aby Zamawiający na etapie oceny oferty był przekonany, że reklama telewizyjna  
w bardzo dużym stopniu będzie miała wpływ na potencjalnego odbiorcę. 
Zamawiający podczas oceny ofert na podstawie tego kryterium nie stosuje żadnych narzędzi 
– będzie to indywidualna ocena członka komisji. 
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TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI (CZĘŚĆ II): 
 
Pytania: 
 

 

 
 

Ad. 1. 
Wykonawca powinien uwzględnić tak ilość dziennych emisji spotów, tak, aby w sumie ilość 
emisja była równa liczbie 1200 lub większa. 
 
Ad. 2. 
Na etapie pisania SIWZ pojawiła się oczywista pomyłka pisarska – banner ma zostać 
przekierowany na stronę Zamawiającego po kliknięciu w banner zamieszczony na serwisie 
danej gazety.  
Bannery mają zostać opracowane w formatach wymaganych przez dane portale internetowe 
wskazanych lub wybranych przez Wykonawcę gazet regionalnych i lokalnych.  
W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający określił, iż Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania oraz umieszczenia bannerów internetowych na portalach 
wskazanych gazet regionalnych i lokalnych. Zamawiający nie określił jednakże wymaganej 
ilości emisji bannerów internetowych na wskazanych portalach, gdyż to Wykonawca na 
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etapie składania oferty ma zaproponować i opracować szczegółowy media plan, który będzie 
podlegał ocenie Zamawiającego. 
W SIWZ Zamawiający dokładnie określa jaki banner powinien zostać zamieszczony w ramach 
etapów kampanii, tj. jeden banner w Etapie 1, drugi banner w Etapie 2 kampanii. 
 


