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                              Warszawa, dnia 6 maja 2020 r. 
NFOSiGW-WZ.52.6.2020. 
 
              Do Wykonawców  
              w przetargu nieograniczonym  
              nr WZ/08/2020 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Obsługa 
medialna, promocyjna i informacyjna NFOŚiGW”. Nr sprawy WZ/08/2020. 

 
W związku z  pytaniami dotyczącymi ww. postępowania przekazuję poniżej treść pytań wraz  
z odpowiedziami: 
 
Pytanie 1: 
Przykładowy mediaplan:  
a. Na jaki miesiąc powinien zostać przygotowany przykładowy mediaplan?        
b. Jaki procent budżetu lub jaką kwotę powinniśmy przyjąć do planowania kampanii? Wielkość 
budżetu będzie miała bezpośredni wpływ na jakość, ilość i rodzaj użytych mediów w kampanii. 
Ponieważ ten punkt będzie stanowił jedną z podstaw oceny kampanii, prosimy o uszczegółowienie. 
Odpowiedź 1:  
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że przykładowy mediaplan powinien zostać 
przygotowany na kolejny pełny miesiąc przypadający po miesiącu w którym wyznaczony jest termin 
składania ofert, tj. na czerwiec 2020 r. Do planowania kampanii należy przyjąć kwotę 2 mln złotych. 
 
Pytanie 2: 
Niemożliwe jest określenie „Upustu Wykonawcy od ceny oferowanej przez media” w punktach 
wskazanych poniżej:  
a. internet: emisje spotów video – w szczególności portalu YouTube, gdzie reklamy kupowane są na 

zasadzie aukcji i cen realnych (na te emisje nie ma cennika po stronie wydawcy i rabatów); 
b. social media – reklamy kupowane są na zasadzie aukcji i cen realnych (na te emisje nie ma cennika 

po stronie wydawcy i rabatów); 
c. wyszukiwarki pozycjonowanie SEO – tu również nie ma cenników oferowanych przez media,  

a wycena to koszt czasu poświęconego przez specjalistę. 
Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób powinniśmy określić wielkość upustu dla wyżej wymienionych 
mediów lub przedstawić zmiany w zapisach przetargu umożliwiające złożenie oferty.  
Odpowiedź 2:   
Zamawiający informuje, że postanowienia w zakresie powyższych podkryteriów pozostają bez zmian. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt XX.2. Części I SIWZ : „(…) Podane upusty nie mogą 
być wartościami mniejszymi od zera, pod rygorem odrzucenia oferty”.  
Tym samym, jeżeli Wykonawca nie może zaoferować upustu w ww przypadkach, zgodnie  
z postanowieniami SIWZ może zaoferować wartość upustu równą 0 %.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy w Formularzu ofertowym Wykonawca nie 
wpisze oferowanego upustu, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje w danym przypadku 
upustu (przyjmie wartość oferowanego upustu równą 0%). 

 
 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
        Joanna Zemełka-Wiktorowska 


