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                              Warszawa, dnia 18 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: 
 W rozdziale XIII. w pkt 6 Zamawiający wskazuje, że „Wraz z ofertą należy złożyć: (...) jeden przykładowy 
plan kampanii przygotowany według wytycznych Zamawiającego (briefu stanowiącego załącznik nr 9 
do IDW)“, a następnie w XXI. pkt 2 Zamawiający opisuje w jaki sposób oceni Przykładowy plan 
kampanii. Zarówno w SIWZ, jak i we wspomnianym załączniku nr 9 do IDW Zamawiający nie zawarł 
informacji, co konkretnie ma znaleźć się w przykładowym planie kampanii.  
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, co ma zawierać Przykładowy plan kampanii. Czy ma to być 
określenie głównej idei przekazu, proponowane hasła, propozycje materiałów wizualnych, key visual? 
Czy mamy przygotowywać przykładowy mediaplan, czy może tylko dobór kanałów i środków 
komunikacji z uzasadnieniem, jak będą dopasowane do grupy docelowej? Czy może Zamawiający 
oczekuje także określenia estymowanych wskaźników efektywności kampanii – jeśli tak, to jakich? W 
jaki sposób Zamawiający oczekuje przedstawienia wykorzystania standardowych i niestandardowych 
formatów reklamowych?  
Prosimy o zamieszczenie zapisów wskazujących jednoznacznie, co ma zawierać Przykładowy plan 
kampanii.  
Odpowiedź 1:  
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje co konkretnie ma  zawierać 
Przykładowy plan kampanii, ponieważ będzie to dokument przygotowany przez Wykonawcę,  
a podlegający ocenie przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami. Natomiast Zamawiający 
zwraca uwagę, że wytyczne do przygotowania "Przykładowego planu kampanii" zawarte są  
w załączniku 9 do IDW, a także w kryterium wymienionym w SIWZ w Części I – IDW, pkt XXI.2. Ad.3,  
w którym wskazano jakie elementy/cechy przedstawionego „Przykładowego planu kampanii” będą 
preferowane  i oceniane przez Zamawiającego. W opisie kryterium wyszczególnione są wszystkie 
elementy, którymi Zamawiający kierować się będzie przy ocenie "Przykładowego planu kampanii”. 
Zatem załączony do Formularza ofertowego dokument powinien być tak przygotowany  
i sformułowany, aby jak najlepiej oddawał intencje Wykonawcy co do planowanego sposobu realizacji 
kampanii (popartego odpowiednimi analizami), będącej przedmiotem Planu.  
 
Pytanie 2: 
"Zakres świadczenia usług planowania i zakupu mediów obejmuje:..... koordynowanie działań 
niestandardowych (w tym sponsoring). 
Jak Zamawiający definiuje pojęcie "sponsoring"?  
Czy jako odpłatną usługę polegająca na umieszczaniu logotypów Zamawiającego w trakcie wydarzeń, 
czy też w inny sposób np. ufundowanie nagrody itp.? 
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Odpowiedź 2:  
Zamawiający pod pojęciem sponsoringu rozumie wszelkie działania zgodne z obowiązującym w Polsce 
prawem (w tym m.in. Prawem Prasowym, Ustawą o Radiofonii i Telewizji i aktami późniejszymi oraz 
orzecznictwem sądowym), w szczególności dopuszczające wskazania Sponsora, jako fundatora nagród, 
itp. 
 
Pytanie 3: 
W odpowiedzi na pytania pada kwota 2 mln PLN na czerwiec – jaki jest split po mediach tych 2 mln 
PLN? Czy jest to budżet brutto (z VAT)? 
Odpowiedź 3: 
Zamawiający we wszystkich dokumentach przetargowych posługuje się kwotami brutto. 
Przewidywany, procentowy udział poszczególnych mediów w budżecie emisyjnym, ze wskazaniem 
poziomu minimalnego zawarty został w Części III SIWZ - OPZ w pkt.2.3 – tabela. 
Podany budżet kampanii, do przygotowania „Przykładowego planu kampanii”, również zawiera 
podatek VAT. 
 
Pytanie 4: 
Pytania do formularza ofertowego 
Szacowana wartość brutto – czy to jest z VAT? 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający informuje, że w tabelach w pkt 4c Formularza ofertowego, użyte sformułowanie 
„Szacowana wartość brutto [PLN]”, oznacza wartość brutto, czyli zawierającą podatek Vat.   
 
Pytanie 5: 
Prasa  regionalna – prośba  o  doprecyzowanie  regionów/województw,  w których ma być prowadzona 
kampania.  Radio  regionalne – prośba  o  doprecyzowanie  regionów/województw,  w których ma być 
prowadzona kampania 
Odpowiedź 5: 
Zamawiający informuje, że kampanie  mają być prowadzone na terenie całej Polski (jeżeli będą 
prowadzone kampanie w regionach/województwach, Zamawiający wskaże je na etapie realizacji 
umowy). 
  
Pytanie 6: 
Pytania do SIWZ część I: 
Czy  możemy prosić  o  podanie  działającego  linka  do  programu  “Czyste powietrze” z Załącznika  
nr 9 do IDW? Ten podany w załączniku nie otwiera się: http://www.nfosigw.gov.pl/czyste-
powietrze/aktualnosci/art,22,nowa-wersja-programu-czyste-powietrze.html 
Odpowiedź 6: 
Zamawiający informuje, że link podany w załączniku nr 9 do IDW jest aktywny. Dodatkowo 
informujemy, że link do programu Czyste Powietrze znajduje się na stronie Zamawiającego – 
www.nfosigw.gov.pl w zakładce czyste powietrze.  
 
Pytanie 7: 
Czy dopuszczają Państwo rekomendację parametrów dla grupy docelowej? Jaki odsetek gospodarstw 
skorzystał już z programu? 
Odpowiedź 7: 
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, że grupy celowe dla poszczególnych 
mediów zostały określone w pkt 3. Części III SIWZ - OPZ, a w przypadku przykładowego planu kampanii 
– w Załączniku nr 9 do IDW. Ponadto Zamawiający informuje, że w programie złożono ok. 135 tys. 
wniosków. 
 

http://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/art,22,nowa-wersja-programu-czyste-powietrze.html•
http://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/art,22,nowa-wersja-programu-czyste-powietrze.html•
http://www.nfosigw.gov.pl/
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Pytanie 8: 
Pytania do SIWZ część II (umowa): 
Czy Zamawiający dopuszcza, w przypadku nabycia praw do utworów od osób trzecich,  gdy  nabycie  
pełni  praw  autorskich  majątkowych  i  zależnych  jest niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione 
do nabycia i udzielenia licencji do korzystania z utworów na czas określony? 
Odpowiedź 8: 
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 
 
Pytanie 9: 
Czy  Zamawiający  dopuszcza  w  przypadku  przygotowywania  materiałów kreatywnych  korzystanie  
przez  Wykonawcę  z  materiałów  dostępnych  w “stockach”, czyli tzw. bankach zdjęć, muzyki? 
Odpowiedź 9: 
Zamawiający dopuszcza taką możliwość, jednak wykonawca musi zapewnić przeniesienie na 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do zdjęć na warunkach określonych w umowie. 
 
Pytanie 10: 
w jakiej formie powinny zostać przygotowane elementy „Przykładowego Media Planu”, które będą 
przedmiotem oceny tj.:  zrozumienie celów kampanii poparte analizami, efektywność doboru mediów, 
kreatywność itd? Czy dobrze rozumiemy, że do media planu powinna zostać dołączona prezentacja 
opisująca  elementy które będą przedmiotem oceny?  
Odpowiedź 10: 
Zamawiający informuje, że przykładowy plan kampanii stanowi część oferty – wymagany załącznik do 
oferty,  a zgodnie z pkt. XIV.2. SIWZ – Część I (IDW): „Oferta (wraz z wymaganymi załącznikami) 
powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowy sposób złożenia oferty opisany został w pkt. 
XXIV IDW”.   
Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z SIWZ Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty  
prezentacji, a jedynie sporządzonego przez Wykonawcę dokumentu – ”Przykładowego planu 
kampanii”, stanowiącego jeden z załączników do Formularza ofertowego.  
Patrz również odpowiedź na pytanie nr 1. 
 
 

 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
        Joanna Zemełka-Wiktorowska 


