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Warszawa, 2018-09-03 

WZP.270.145.2018 

2018-14593 

 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego pn. Przygotowanie jednego filmu – animacji dotyczącej działania e-
recepty oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w Internecie. 
Znak sprawy: WZP.270.145.2018. 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy 
w odniesieniu do treści zapytania, Zamawiający przytacza treść pytania i udziela wyjaśnień. 
 
Pytanie nr 1  
Bardzo proszę o określenie budżetu jaki planują Państwo przeznaczyć na zakup mediów w celu 
przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej w Internecie lub wskazanie konkretnych 
wytycznych o jakimi mediami są Państwo zainteresowani, jak długo ma trwać kampania, jaki ma 
być jej zasięg.  
Odpowiedź: 
Zamawiający poinformuje o szacowanej wartości zamówienia po otwarciu ofert. 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do 
Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że 
dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się pod adresem:  
https://www.csioz.gov.pl/zamowieniapubliczne/szczegoly/1usluga-polegajaca-na-
przygotowaniu-jednego-filmu-animacji-dotyczacego-dzialania-e-recepty/  
 
 
 

ZMIANA TREŚĆI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

 
W związku z omyłką pisarską w zakresie nazwy postępowania, Zamawiający dokonuje 
następujących zmian treści Zapytania ofertowego: 
 

https://www.csioz.gov.pl/zamowieniapubliczne/szczegoly/1usluga-polegajaca-na-przygotowaniu-jednego-filmu-animacji-dotyczacego-dzialania-e-recepty/
https://www.csioz.gov.pl/zamowieniapubliczne/szczegoly/1usluga-polegajaca-na-przygotowaniu-jednego-filmu-animacji-dotyczacego-dzialania-e-recepty/
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1. Punkt 2.1) Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 
„1) Przygotowanie jednego filmu – animacji dotyczącej działania e-recepty oraz 
przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w Internecie.” 

 
2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz Ofertowy w pierwszym akapicie 

otrzymuje brzmienie: 
„Oferta na „Przygotowanie jednego filmu – animacji dotyczącej działania e-recepty oraz 
przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w Internecie.” 
 

3. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór wykazy usług w pierwszym akapicie 
otrzymuje brzmienie: 
„Wykaz animacji i kampanii informacyjno-promocyjnej w Internecie realizowanych przez 
Wykonawcę – lista.  
Dotyczy postępowania na „Przygotowanie jednego filmu – animacji dotyczącej działania e-
recepty oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w Internecie”. 
 

4. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Wykaz osób w pierwszym akapicie otrzymuje 
brzmienie: 
„Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia. 
Dotyczy postępowania na „Przygotowanie jednego filmu – animacji dotyczącej działania e-
recepty oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w Internecie”. 
 
 
Powyższe dokumenty wraz z ujednoliconą treścią w zakresie nazwy postępowania, 
znajdują się w załączniku do niniejszego pisma.  
 
 

 
z upoważnienia Dyrektora 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
 

(-) Ewa Okła 
Kierownik Wydziału 

Zamówień Publicznych 
 

 

Sporządził: Pędzińska Aleksandra 


