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Wykonawcy zainteresowani
ogłoszonym przetargiem
Dotyczy przetargu: „Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej
w ramach projektu pn.: „Łączy nas Bóbr”
Ogłoszenie o numerze: 503757-N-2020 z dnia 2020-01-20 r.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dla zamówienia
pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ramach projektu
pn.: „Łączy nas Bóbr”
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję:
Pytanie numer 1.
Zamawiający w SIWZ pisze:, że „Na potrzeby oceny ofert, kompletna oferta musi zawierać:
1. Formularz Oferty sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do SIWZ;
2. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 7 pkt 1 ppkt a. SIWZ według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ;
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących
wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik;
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 5 pkt 8 i 10 SIWZ –
jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;
5. Wycenę elementów opracowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5
do SIWZ;
6. Części
zamówienia
do
wykonania
przez
Podwykonawców
według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ;
7. Dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku wniesienia wadium
w pieniądzu zaleca się dołączenie kopii dowodu wpłaty).
8. Wykazu dostaw lub usług wykonanych (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ),
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonywane.”

Jednocześnie w SOPZ Zamawiający pisze: „Na etapie składania oferty Wykonawca
zobowiązany jest do opracowania wstępnej koncepcji strategicznej i wstępnej koncepcji
kreatywnej kampanii (będącej spójną z koncepcją wizerunkową Gminy Lubawka oraz
z założeniami w zakresie promocji Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska), które
zostaną doszczegółowione na etapie realizacji zamówienia i będą stanowiły bazę wszystkich
prowadzonych działań.
Wstępna koncepcja strategiczna musi zawierać opis głównych działań w ramach realizacji
danej części kampanii promocyjnej
Ważne! Zamawiający nie dopuszcza aby w ramach kampanii używano grafik, zdjęć,
motywów itd. zaczerpniętych z ogólnodostępnych bezpłatnych i płatnych banków obrazów
(tzw. serwisów stockowych).”
Co dokładnie powinna zatem zawierać oferta? Zapisy SIWZ nie wskazują na to, że w ofercie
powinna znaleźć się wstępna koncepcja strategiczna i kreatywna.
Odpowiedź:
Na potrzebę oceny ofert wymagane są załączniki zgodnie z rozdziałem 8 pkt 16 SIWZ.
Wykonawca ma opracować koncepcję strategiczną i kreatywną kampanii aby zaraz
po podpisywaniu umowy, zacząć pracę z Zamawiającym nad działaniami promocyjnymi.
Na etapie składania ofert nie jest wymagane złożenie koncepcji strategicznej ani kreatywnej.
Pytanie numer 2.
W części pierwszej zamówienia, na stronie 6 SOPZ w podpunkcie f) Zamawiający pisze,
że oczekuje od Wykonawcy pełnienia funkcji rzecznika prasowego, w tym. m.in.
zorganizowania i przeprowadzenia dwóch konferencji. W odpowiedziach na pytanie
wskazano, że należy m.in. zapewnić catering. Z kolei w formularzu wyceny nie ma miejsca
na wpisanie kosztów powstałych na skutek pełnienia funkcji wynikającej ze wspomnianego
podpunktu f). Czy oznacza to, że formularz wyceny zawiera błąd? Czy może Wykonawca
ma zawrzeć koszty wynikające z realizacji tego zadania w innym wierszu? jeśli tak,
to w którym?
Odpowiedź:
Zgodnie z rozdziałem 14 pkt 1 SIWZ Wycenę elementów opracowania (załącznik nr 5
do SIWZ) należy traktować jako element pomocniczy. W związku z powyższym do wyceny
elementów opracowania należy dodać pozycję Pełnienie funkcji rzecznika prasowego
w której należy zawrzeć koszty związane z organizacją konferencji prasowych
oraz przygotowania newsów do mediów.
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Pytanie numer 3.
Pytanie dotyczy pkt.1, ppkt. h): Prosimy o podanie informacji, z ilu części składać się będzie
każdy etap inwestycji.
Odpowiedź:
Inwestycja zakłada do wykonania pozostałe elementy projektu podzielone na 6 części:
1.
Monitoring i oświetlenie
2.
Budowa wiaty biesiadnej z zagospodarowaniem terenu
3.
2 Slipy do spławiania łodzi
4.
Plac zabaw
5.
Siłownia zewnętrzna
6.
Boisko do piłki plażowej
Zamawiający wymaga aby na przynajmniej 3 etapach wdrażania każdej z powyższych części
była wykonana dokumentacja zdjęciowa przez Wykonawcę.

Zatwierdzam

Sprawę prowadzi:
Michał Salata
podinspektor ds. budownictwa i architektury
tel. 516 322 378
e-mail: Salata.michal@lubawka.eu
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