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Informacje o zmianach SIWZ  
 

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Obsługa medialna, promocyjna i informacyjna NFOŚiGW”. Nr sprawy 
WZ/08/2020. 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający, dokonał zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, poprzez następujące doprecyzowanie: 
 
- w pkt XXI. Ad.3 lit. a) IDW dodaje się :  

a) (…) Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 
- brak analiz i wynikających z nich uwarunkowań mających wpływ na realizację stawianych celów, 
szczególnie celów strategicznych i komunikacyjnych, uzasadniających adekwatność prezentowanych 
danych i wniosków – 0 pkt., 
- analizy i wynikające z nich uwarunkowania mające wpływ na realizację stawianych celów, szczególnie 
celów strategicznych i komunikacyjnych, są bardzo ograniczone jakościowo i ilościowo, nie odnoszą się 
adekwatnie do prezentowanych danych i wniosków – 1 pkt., 
- analizy i wynikające z nich uwarunkowania mające wpływ na realizację stawianych celów, szczególnie 
celów strategicznych i komunikacyjnych, są ograniczone jakościowo i nie wskazują na ich rzetelne 
przeprowadzenie w stosunku do każdego aspektu mającego wpływ na realizację stawianych celów,  
a także nie są zwięzłe lub nie wyczerpująco i adekwatnie prezentują dane i wnioski - 2 - 3 pkt., 
- analizy i wynikające z nich uwarunkowania mające wpływ na realizację stawianych celów, szczególnie 
celów strategicznych i komunikacyjnych, wskazują na ich rzetelne przeprowadzenie w stosunku do 
każdego aspektu mającego wpływ na realizację stawianych celów – są adekwatne, ale analizy nie są 
zwięzłe lub nie w pełni wyczerpująco prezentują dane i wnioski – 4 pkt., 
- analizy i wynikające z nich uwarunkowania mające wpływ na realizację stawianych celów, szczególnie 
celów strategicznych i komunikacyjnych, wskazują na ich bardzo rzetelne przeprowadzenie w stosunku 
do każdego aspektu mającego wpływ na realizację stawianych celów, analizy są zwięzłe, a jednocześnie 
wyczerpująco i adekwatnie prezentują dane i wnioski – 5 pkt. 
  

- w pkt XXI. Ad.3 lit. b) IDW dodaje się :  
b) (…) Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  
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- dobór mediów w nawiązaniu do tematyki, celów kampanii i grupy celowej kampanii nie jest 
odpowiedni, przez co nie wskazuje na możliwość efektywnej prezentacji przekazu kampanii w 
kontekście grupy docelowej – 0 pkt.,  
- dobór mediów w nawiązaniu do tematyki albo do celów kampanii, albo do grupy celowej kampanii 
nie jest odpowiedni, przez co zwiększa prawdopodobieństwo ograniczenia efektywnego 
zaprezentowania celów kampanii w kontekście grupy docelowej - 1 - 2 pkt., 
- dobór mediów w nawiązaniu do tematyki, celów kampanii i grupy celowej kampanii jest poprawny, 
ale ich zakres zwiększa prawdopodobieństwo ograniczenia efektywnego zaprezentowania celów 
kampanii w kontekście grupy docelowej - 3 - 5 pkt., 
- dobór mediów w nawiązaniu do tematyki, celów kampanii i grupy celowej kampanii jest dobry, a ich 
zakres daje prawdopodobieństwo efektywnego zaprezentowania celów kampanii w kontekście grupy 
docelowej - 6 - 7 pkt., 
- dobór mediów w nawiązaniu do tematyki, celów kampanii i grupy celowej kampanii jest bardzo dobry, 
a ich zakres i zróżnicowanie zwiększa prawdopodobieństwo najbardziej efektywnego zaprezentowania 
celów kampanii w kontekście grupy docelowej – 8 pkt. 

 
- w pkt XXI. Ad.3 lit. c) IDW dodaje się :  

c) (…) Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  
- jeżeli rekomendowany jest sposób dotarcia do grupy docelowej wyłącznie z wykorzystaniem 
standardowych form (cennikowych formatów reklamowych) – 0 pkt., 
- jeżeli rekomendowany jest sposób dotarcia do grupy docelowej z wykorzystaniem standardowych 
form (cennikowych formatów reklamowych) oraz przy użyciu niestandardowych formatów 
reklamowych, przy czym zaproponowane rozwiązania niestandardowe nie stanowią nieszablonowych 
pomysłów komunikacji do grupy docelowej, ale są spotykane na rynku – 1 - 3 pkt., 
- jeżeli rekomendowany jest sposób dotarcia do grupy docelowej z wykorzystaniem standardowych 
form (cennikowych formatów reklamowych) oraz przy użyciu niestandardowych formatów 
reklamowych, przy czym zaproponowane rozwiązania niestandardowe stanowią autorskie i 
nieszablonowe pomysły komunikacji do grupy docelowej, które nie są rozwiązaniami spotykanymi na 
rynku – 4 - 5 pkt. 

 
- w pkt XXI. Ad.3 lit. d) IDW dodaje się : 

d) (…) Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  
- zaproponowana prezentacja danych nie stanowi logicznego ciągu informacji lub przedstawia dane, 
harmonogram działań lub koszty w nieczytelny sposób, nieuzasadniający podanych wartości ani 
realności planowanych działań – 0 pkt., 
- zaproponowana prezentacja danych stanowi logiczny ciąg informacji, przedstawia dane, harmonogram 
działań i koszty w czytelny sposób, ale przedstawione informacje wskazują na prawdopodobieństwo, że 
działania nie są zaplanowane realnie – 1 pkt., 
- zaproponowana prezentacja danych stanowi logiczny i spójny ciąg informacji, przedstawia w czytelny 
sposób dane, harmonogram działań (ze wskazaniem dat krytycznych) i koszty, uzasadniając podane 
wartości oraz realność zaplanowanych działań – 2 pkt. 
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