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                                Warszawa, dnia 21 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: 
Czy w spocie telewizyjnym Zamawiający będzie jedynym reklamodawcą? 
Odpowiedź 1:  
Informuję, że zgodnie z pkt. 3 w Części III SIWZ - OPZ „Zamawiający zastrzega możliwość umieszczenia 

w kampanii brandów Partnerów Zamawiającego (w tym również komercyjnych) bez dodatkowych 

opłat”. 

 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający planuje jedną kopię TV 30" na komunikację do końca 2021 roku? 
Odpowiedź 2:  
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3 w Części III SIWZ - OPZ 
„Przewidywane aktywności reklamowe (flighty): 1 kampania raz na kwartał”. 
Ponadto, zgodnie z SIWZ, przez kampanię Zamawiający rozumie realizację kompleksowego zespołu 
działań promocyjnych, tj. zaplanowanie działań, zarezerwowanie i zakup przestrzeni reklamowej, 
realizację i monitoring działań oraz rozliczenie/zamknięcie działań. 
 
Pytanie 3: 
Dla jakiej długości kopii należy zaplanować komunikację w radio? Jaki będzie wspólny mianownik dla 
ofert dotyczących radia – czy liczba emisji, zasięg całkowity czy budżet? Prosimy o wytyczne, do których 
mamy dążyć planując kampanię w radio. 
Odpowiedź 3:  
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje wymagań w powyższym zakresie, 
ponieważ przygotowany przez Wykonawcę Przykładowy plan kampanii będzie dokumentem,  
w którym Wykonawca sam opracowuje i przedstawia plan kampanii dotarcia z przekazem do grupy 
docelowej wskazanej w briefie. Plan ten będzie następnie podlegał ocenie przez Zamawiającego 
zgodnie z przyjętymi kryteriami, w tym m.in. za jakość analiz, dobór mediów, kreatywność oraz 
przejrzystość dokumentacji. W kryteriach określono jakie elementy będą podlegały ocenie i jakie 
propozycje/rozwiązania będą preferowane przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 4: 
Jaki będzie wspólny mianownik dla ofert dotyczących OOH – czy liczba tablic czy budżet? Prosimy o 
wytyczne, do których mamy dążyć planując kampanię w OOH. 
Odpowiedź 4:  
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje wymagań w tym zakresie, ponieważ 
przygotowany przez Wykonawcę Przykładowy plan kampanii będzie dokumentem,  
w którym Wykonawca sam opracowuje i przedstawia plan kampanii dotarcia z przekazem do grupy 
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docelowej wskazanej w briefie. Plan ten będzie następnie podlegał ocenie przez Zamawiającego 
zgodnie z przyjętymi kryteriami, w tym m.in. za jakość analiz, dobór mediów, kreatywność oraz 
przejrzystość dokumentacji dobór mediów. W kryteriach określono jakie elementy będą podlegały 
ocenie i jakie propozycje/rozwiązania będą preferowane przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 5: 
Prasa – czy mamy zaplanować 3 tytuły w sumie w prasie ogólnopolskiej i regionalnej czy po 3 tytuły, 
czyli łącznie 6 x FP strona prawa. Dodatkowo Zamawiający uwzględnił w briefie zapotrzebowanie na 
prasę branżową: prasa branżowa: fullpage, strona prawa, jednakże w załączniku, w punkcie C. cena 
ofertowa za usługi w zakresie emisji (pkt 2.3. OPZ)* jest miejsce oraz wytyczne budżetowe jedynie dla 
prasy ogólnopolskiej i regionalnej – jak wobec tego traktować prasę branżową? 
Odpowiedź 5:  
W przypadku kampanii w prasie Zamawiający określił parametry budżetowe, na podstawie których 
wymaga podania oferowanych rabatów. W ramach realizacji umowy, przed zakupem powierzchni, 
Wykonawca otrzyma brief, na podstawie którego zaplanuje i zrealizuje dostosowaną kampanię.  
W przypadku Przykładowego planu kampanii, przygotowanego zgodnie z załączonym do SIWZ briefem, 
będzie on oceniany przez Zamawiającego m.in. pod kątem tego, w jaki sposób Wykonawcy wykazali 
się analizami dotyczącymi zagadnienia i doboru mediów, oraz kreatywnym wyjściem poza klasyczny 
zakup mediów, jak najlepiej argumentującymi sposób przeprowadzenia zaplanowania kampanii. 
Jednocześnie, Zamawiający zwraca uwagę, że określenie „prasa branżowa” odnosi się do prasy o 
określonej tematyce, a w przedmiotowym postępowaniu prasę branżową należy traktować jak prasę 
ogólnopolską i wytyczne budżetowe należy również uwzględniać w odniesieniu do prasy 
ogólnopolskiej. 
 
Pytanie 6: 
Czy w części digital w kampanii SEO Zamawiający ma na myśli kampanię w wyszukiwarce (Google 
SEM)? Na to wskazuje opis w tabeli: Wyszukiwarki - pozycjonowanie SEO, 1 miesiąc, 4 hasła? 
Odpowiedź 6:  
Tak. W części digital kampanię SEO zamawiający rozumie jako kampanię w wyszukiwarce (Google SEM) 
- pkt. 2.3 tabela Lp. 3d w Części III SIWZ OPZ. 
 
Pytanie 7: 
Czy przykładowy media plan Ad. 3) Kryterium – Przykładowy plan kampanii (P) powinien przedstawiać 
plan dla wszystkich wspomnianych mediów, tj. TV, radio, prasa, internet, outdoor dla miesiąca 
czerwiec w budżecie 2 000 000 PLN netto wg podziału wskazanego w tabeli w dokumencie Część III 
SIWZ? 
Odpowiedź 7:  
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje wymagań w tym zakresie, ponieważ 
będzie to dokument przygotowany przez Wykonawcę, w którym sam opracowuje i przedstawia plan 
kampanii dotarcia z przekazem do grupy docelowej wskazanej w briefie. Plan ten będzie następnie 
podlegać ocenie przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami, w tym m.in. za dobór mediów 
wykorzystanych do realizacji kampanii. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że przewidywany, 
procentowy udział poszczególnych mediów w budżecie emisyjnym, ze wskazaniem poziomu 
minimalnego zawarty w Części III SIWZ - OPZ w pkt.2.3 – tabela, dotyczy etapu realizacji umowy. 
Ponadto, należy zaznaczyć, że podany budżet kampanii (2 000 000,00 zł), do przygotowania 
„Przykładowego planu kampanii” jest wartością  brutto, czyli zawierającą podatek Vat. 
 
Pytanie 8: 
Czy upusty w C. cena ofertowa za usługi w zakresie emisji (pkt 2.3. OPZ)* powinny być wyliczone od 
czterokrotności budżetu kampanii podanego w Przykładowym planie kampanii wg podanych 
wytycznych czy dla pojedynczego miesiąca kampanii wg Przykładowego media planu dla 
poszczególnych mediów vs Szacowana wartość brutto PLN? 
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Odpowiedź 8: 
Zamawiający podał budżety, jak również „widełki” procentowe realizacji wartości budżetowych  
w poszczególnych mediach w dokumencie SIWZ. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania 
„Upustów Wykonawcy od ceny oferowanej przez media”, dla poszczególnych rodzajów mediów,  
zgodnie z wytycznymi SIWZ. 
 
Pytanie 9: 
Czy możliwe jest zaplanowanie wspomnianych działań niestandardowych w podanych mediach i 
podanie ich budżetów oraz rozwiązań w Przykładowym media planie jako działania „poza budżetem”? 
Np. sponsoring w TV nie jest przedmiotem zapytania, wobec tego budżet nie uwzględnia takich działań, 
a mogą być to działania niestandardowe? 
Odpowiedź 9:  
Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę działania w ramach „przygotowania dla programu Czyste 
Powietrze planu kampanii” powinny mieścić się w zadanym budżecie 2 mln zł brutto. Pragniemy 
podkreślić, że oceniane będą m.in. jakość analiz, dobór mediów, kreatywność oraz przejrzystość 
dokumentacji. 
 
Pytanie 10: 
Czy istniałaby możliwość przedłużenia terminu składania ofert o kilka dni roboczych? Z uwagi na 
znaczną złożoność briefu i konieczność pozyskania wielu wycen, co jest utrudnione w czasie trwania 
pandemii, bylibyśmy wdzięczni za przełożenie terminu składania ofert na pierwszy tydzień czerwca lub 
później.  
Odpowiedź 10:  
Zamawiający informuje, że dokona zmiany terminu składania ofert. 
 
Pytanie 11: 
W ofercie w punkcie B. cena ofertowa za usługi w zakresie produkcji (pkt 2.2. OPZ)* Wykonawca ma 
wskazać szacunkową kwotę na realizację „ Zadania realizowane w ramach budżetu produkcyjnego, w 
tym produkcja materiałów reklamowych niezbędnych do realizacji kampanii oraz inne działania 
niestandardowe (np. sponsoring). Zgodnie z „*” wycena ta ma być przygotowana jedynie do 
porównania ofert. W OPZ natomiast zakres działań jest ujęty bardzo ogólnie jako „kreacja i 
przygotowanie materiałów kreatywnych według wytycznych Zamawiającego, w tym spotów radiowych 
i telewizyjnych, reklam prasowych, internetowych, outdoorowych na podstawie zaakceptowanego 
przez Zamawiającego kosztorysu i zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji/scenariusza”. Czy 
możemy poprosić o wskazanie założeń liczbowych, niezbędnych do szacunkowej wyceny tych działań? 
Tzn. ile spotów 30”, artykułów prasowych o jakich formatach, kampanii bannerowych etc. ma zostać 
przewidzianych w tej wycenie, wraz z informacją ile z tych materiałów wymaga produkcji od podstaw 
a ile to przeformatowania już wyprodukowanych/istniejących materiałów. 
Odpowiedź 11:  
Zamawiający określił budżet produkcyjny i będzie go przestrzegał zgodnie z zapisami zawartymi  
w umowie. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć szczegółowych prac produkcyjnych dotyczących 
przyszłych kampanii. 
 
Pytanie 12: 
Czy Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia budżetu przewidzianego na zamówienie w trakcie 
jego realizacji? 
Odpowiedź 12:  
Nie. Zgodnie z zapisami pkt. 3 w Części III SIWZ „Zamawiający dopuszcza przesunięcia budżetów,  
o których mowa w pkt 2.2. i 2.3, w ramach całości kwoty umowy, z zastrzeżeniem realizacji każdego  
z ww. mediów w ramach budżetu emisyjnego oraz budżetu produkcyjnego na poziomie co najmniej 
wskazanego minimum oraz nie przekroczenia całkowitej kwoty Umowy”. 
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Pytanie 13: 
Czy Zamawiający przewiduje możliwość emitowania materiałów niewykonanych przez Wykonawcę,  
a dostarczonych przez Zamawiającego? 
Odpowiedź 13:  
Tak. Zgodnie z zapisami  §4 ust.1 Części II SIWZ IPU  „Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia 
wszystkich potrzebnych materiałów niezbędnych do wykonania zleconego rodzaju reklamy, w tym 
przygotowanych pod względem graficznym do publikacji materiałów informacyjno-promocyjnych,  
według specyfikacji przekazanej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że prawa autorskie do nich 
pozostają po stronie Zamawiającego”. 
 
Pytanie 14: 
Czy Zamawiający przewiduje zróżnicowanie mediów względem poszczególnych flightów kampanii, tzn. 
że np. z uwagi na grupę docelową i założenia danego flightu nastąpi rezygnacja ze spotów TV, z uwagi 
na lepsze dotarcie i skuteczność mediów online?  
Odpowiedź 14:  
Zamawiający przewiduje taką możliwość, jednak w ramach całości kwoty umowy, z zastrzeżeniem 
realizacji każdego z ww. mediów w ramach budżetu emisyjnego oraz budżetu produkcyjnego na 
poziomie co najmniej wskazanego minimum oraz nie przekroczenia całkowitej kwoty Umowy i zgodnie 
z założeniami SIWZ. 
 
Pytanie 15: 
Ile z zaplanowanych działań Zamawiający przewiduje zrealizować w tym, a ile w przyszłym roku? 
Odpowiedź 15:  
Patrz odpowiedź na pytanie 2. 
 
Pytanie 16: 
Z uwagi na okres pandemii, koszty zakupu niektórych mediów ulegają bardzo dużym wahaniom. Czy w 
związku z trudnymi do przewidzenia stawkami na przyszłość (Media plan uwzględnia koszty dla 
czerwca 2020), Zamawiający przewiduje ich aktualizację z wybranym Wykonawcą w trakcie realizacji 
zamówienia? 
Odpowiedź 16:  
Nie. Zgodnie z §6 ust 2. w Części II SIWZ IPU „Kwota ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia 
Wykonawcy, a także cena za godzinę pracy Wykonawcy przy realizacji zadań w ramach budżetu 
produkcyjnego, o której mowa w ust. 3 i upusty, wynikające z Oferty Wykonawcy, są niezmienne przez 
cały okres obowiązywania niniejszej umowy”. Ewentualne przyszłe zmiany umowy, nie przewidziane 
w jej treści, będą mogły być dokonywane wyłącznie w szczególnych przypadkach, zgodnie z art. 144 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
Zamawiający informuje, że wszelkie informacje o zmianach SIWZ zamieszczane są na stronie 
internetowej Zamawiającego, na której udostępniono SIWZ dotyczącą przedmiotowego 
postępowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokonywanymi zmianami. 

 
 

 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
        Joanna Zemełka-Wiktorowska 


