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Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

WYJAŚNIENIE  DO 

REGULAMINU KONKURSU 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Promocja województwa 

podkarpackiego podczas Expo Dubaj”. 

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Województwo Podkarpackiego w Rzeszowie jako 

Zamawiający informuje, iż  złożone zostało pisemne zapytanie do treści Regulaminu konkursu 

dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część REGULAMINU 

KONKURSU 

 

Pytanie 

1. Do pracy konkursowej należy przedłożyć pisemne zgłoszenie - czy jest konkretny wzór 

takiego zgłoszenia? 

2. Czy dowody potwierdzające spełnienie warunków przystąpienia do konkursu, jak i później 

ewentualnie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki powinny być już dołączone do 

pisemnego zgłoszenia na etapie konkursowym? Chodzi przede wszystkim o główne 

wymogi związane m.in z: 

a) posiadaną zdolnością kredytowa lub posiadanymi środkami finansowymi, 

b) aktualnym odpisem z KRK,  

c) potwierdzeniem wykonania co najmniej 1 usługi o wartości co najmniej 1 200 000,00 zł 

brutto; 

itd. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie określa wzoru pisemnego zgłoszenia do konkursu 

Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w Konkursie. Warunki udziału dotyczą 

Wykonawcy zaproszonego do negocjacji w trybie z wolnej ręki, a podmiotowe środki 

dowodowe Wykonawca składał będzie najpóźniej przed podpisaniem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 

Pytanie 

Dotyczy: załącznik nr 4 ust. 6 „Zadania Wykonawcy w zakresie logistyki” pkt. 7 „Przewóz 

Materiałów na EXPO”: Jakie są parametry dla transportu lotniczego? Czy rzeczywiście jest to 

jeden kontener morski 20HC ? Czy wykonawca ma zapewnić zarówno transport morski jak i 

lotniczy ? Prośba o podanie parametrów przesyłki transportu lotniczego, oraz termin wysyłki. 

 



 
Odpowiedź 

Organizator konkursu nie podaje parametrów dla transportu lotniczego, natomiast w przypadku 

transportu morskiego wskazał 20- stopowy kontener (uznając tą pojemność za wystarczającą, 

ale nie jedyną). Ostateczny środek transportu, jego rodzaj wybiera Wykonawca i określa 

również parametry przesyłki, która zależna jest od gabarytów i ilości eksponatów, materiałów 

i wszystkich elementów Wystawy, zaplanowanych przez Wykonawcę w Koncepcji promocji 

województwa. W udostępnionych przez organizatora konkursu dokumentach, tj. załączniku Z3, 

zostały przedstawione oferty różnych firm transportowych, z których można skorzystać. Należy 

wziąć również pod uwagę wskazania zawarte w logistyczno-celnym przewodniku – załącznik 

Z2 

 

Pytanie 

Dotyczy: Regulamin konkursu ust. 10 ”Kryteria oceny prac konkursowych […]”: 

a. lit. B pkt. 4 „Dodatkowe narzędzia kampanii”: 

 Czy ocenie podlegać będzie wyłącznie ilość kanałów spełniających wymagania 

Zamawiającego? 

 Czy każdy zaproponowany kanał będzie miał tę samą wagę – np. zaproponowanie 

rozwiązań social media będzie równoważne z wykorzystaniem pracy i/lub 

telewizji? 

 Czy Zamawiający określa kanały obligatoryjne do wykorzystania? 

 Proszę o doprecyzowanie zapisu dotyczącego grupy docelowej, w szczególności 

uzupełnienie danych demograficznych.  

Odpowiedź 

Wybór dodatkowych narzędzi kampanii, ich rodzaj i ilość pozostaje w gestii Wykonawcy. 

Zamawiający nie określa obligatoryjnych kanałów i ich ilość, ani też nie przypisuje im 

konkretnych wag. Oceniana będzie przede wszystkim ich atrakcyjność i czy wybrane narzędzia 

będą miały wpływ na zauważalność i zapamiętywalność przekazu.  

Grupa docelowa została podana w Opisie Przedmiotu Konkursu (zał. Nr 1 do Regulaminu 

konkursu). Zgodnie z Regulaminem konkursu,  punkt 5 Działania związane z programem 

komunikacji województwa i kampanią medialną, podpunkt d) Grupa docelowa kampanii 

informacyjno-promocyjnej, grupę docelową stanowią przedsiębiorcy i turyści.  

Zamawiający nie podaje danych demograficznych, pozyskanie danych i ich analiza należy do 

obowiązków Wykonawcy. 

 

Pytanie 

Dotyczy: Zdolności technicznej lub zawodowej: Czy jako spełnienie warunku zdolności 

technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna działania promocyjne określone w tym punkcie, 

ale skierowane na promocję kraju lub konkretnej branży (np. krajowego przemysłu 

spożywczego, meblarskiego lub innych), a nie tylko regionu? 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Zamawiający uzna, jako spełnienie zdolności 

technicznej i zawodowej, działania promocyjne skierowane na promocję regionu.  

 



 
Pytanie 

Mając na uwadze zbliżający się termin składnia ofert konkursowych zwracam się z uprzejmą 

prośbą o pilne informacje odnośnie poniższych pytań i wątpliwości: 

 

- Realizacja przedmiotu konkursu wiąże się z bardzo wysokimi kosztami. Czy Zamawiający 

dopuszcza możliwość kilkuetapowej płatności, tzw zaliczek? 

- Zadanie będące przedmiotem konkursu realizowane będzie od listopada 2021, do maja 

2022. Należy przez to rozumieć, że końcowa płatność dokonana przez zamawiającego będzie 

mieć miejsce dopiero w maju/czerwcu 2022? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości kilkuetapowej płatności, tzw. zaliczek. 

Zgodnie z zapisami dokumentacji, zadanie będzie realizowane w okresie od listopada 2020 do 

maja 2022 r. Oznacza to, że płatność nastąpi po prawidłowej realizacji zadania, akceptacji 

przedstawionego sprawozdania oraz podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Protokół 

będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury po której nastąpi płatność za 

wykonaną usługę. 

 

Pytanie 

W nawiązaniu do konkursu mamy 2 pytania: 

1.  Podmiotowe środki dowodowe - czy można je dostarczyć wraz z pisemnym zgłoszeniem, 

czy też trzeba je tylko przesłać na adres administracja@podkarpackie.pl (W Regulaminie, na 

stronie 2 jest tak napisane: Komunikacja zamawiającego z uczestnikami konkursu oraz 

przekazywanie podmiotowych środków dowodowych, wyjaśnień lub informacji odbywać się 

będzie za pomocą poczty elektronicznej, email )  

2. Kosztorys - czy kosztorys jest wymagany na etapie konkursu? Kosztorys – jest wskazany 

na stronie 5 załącznika Z4  ( Wykonanie szczegółowego kosztorysu wszystkich działań 

wchodzących w skład kompleksowej organizacji uczestnictwa Województwa Podkarpackiego 

w Expo 2020 w Dubaju ). Ale nie jest doprecyzowane czy jest wymagany na etapie konkursu 

i poziom jego szczegółowości. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w Konkursie. Warunki udziału dotyczą 

Wykonawcy zaproszonego do negocjacji w trybie z wolnej ręki, a podmiotowe środki 

dowodowe Wykonawca składał będzie najpóźniej przed podpisaniem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

Na etapie składania prac konkursowych nie jest wymagany kosztorys. Wymagania, jakim 

musi sprostać praca konkursowa opisane są w załączniku Z1 - Opis przedmiotu konkursu. 

Natomiast szczegółowy kosztorys będzie zobligowany złożyć autor wybranej pracy 

konkursowej, który zaproszony zostanie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

Przedmiot usługi, która ma być realizowana w postępowaniu prowadzonym w trybie 

zamówienia z wolnej ręki, na podstawie wybranej pracy konkursowej jest opisany w 

załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu. 

Kosztorys powinien odnosić się do każdego elementu wyodrębnionego w  koncepcji kampanii 

promocyjnej, tj. każdego środka trwałego, eksponatów, dekoracji, strojów, każdej usługi z 

osobna (np. gastronomicznej, hostess, transportowej, tłumacza, noclegowej, organizacji 

różnych aktywności), narzędzi kampanii promocyjnej, itp. 
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