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Warszawa, 2018-08-30 

WZP.270.144.2018 

2018-14403 

 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego pn. produkcja 2 spotów radiowych o charakterze informacyjno-
promocyjnym nt. digitalizacji w ochronie zdrowia (e-recepta, e-skierowanie, 
internetowe konto pacjenta): WZP.270.144.2018 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców 
w odniesieniu do treści zapytania, Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień. 
 
Pytanie nr 1  
Strona Nr 9 zapytania – procedura przesłania hasła do oferty – o której ma być ono przesłane 
biorąc pod uwagę że oferta ma być złożona do 10.00. czy ma być przesłane do 30 min. Po 
terminie składania oferty czy tak jak jest napisane w godzinach 9:00 – 9:30 – co oznacza do pół 
godziny przed terminem jej złożenia.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie pkt 11.3) Zapytania ofertowego. 
 
Pytanie nr 2 
Jaka jest szacowana przez Zamawiającego kwota zamówienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający poinformuje o szacowanej wartości zamówienia po otwarciu ofert.  
 
Pytanie nr 3  
W kontekście kryterium doświadczenia, w którym Wykonawca musi wykazać się przygotowaniem 
doświadczeniem w realizacji 2 spotów, jak również kryterium oceny gdzie Wykonawca otrzymuje 
maksymalna liczbę punktów, jeśli wykaże się doświadczeniem kolejnych 11 spotów, czy jest 
możliwie przedstawienie referencji w realizacji 14 spotów dla jednego z naszych Klientów w celu 
potwierdzenia spełnienia obu warunków. Czy też konieczne jest wykazanie w sumie 13 różnych 
kampanii dla różnych klientów, aby spełnić Państwa wymagania. Zapisy SIWZ wskazują jedynie na 
wymaganie liczbowe, ale chcielibyśmy mieć pewność w tym zakresie. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający w kryterium pkt 7.3.1.  Zapytania ofertowego będzie oceniał w załączonym 
do Oferty Wykazie spotów radiowych, „Liczbę wykonanych spotów radiowych” przez co 
Zamawiający rozumie faktyczną liczbę wykonanych różnych spotów radiowych np. 
w ramach jednej kampanii. Zamawiający nie zastrzegł w treści Zapytania ofertowego liczby 
kampanii ani Beneficjentów dla których spoty były realizowane. Zamawiający zwraca jednak 
uwagę, że spoty wykazane w Załączniku nr 4 Zapytania ofertowego muszą spełniać 
wymagania określone przez Zamawiającego w pkt 9.1.  

 
Pytanie nr 4  
Czy w związku z bardzo krótkim okresem od przesłania zapytania do terminu składania ofert jest 
możliwość przesunięcia tego ostatniego do wtorku do godziny 10.00. Czas ten jest niezbędny o jak 
najlepszego przygotowania części kreatywnej, która stanowi istotną część oceny, jak również 
zdobycia niezbędnych dowodów potwierdzających nasze doświadczenie.   
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Zapytania ofertowego w powyższym zakresie. 

 
Pytanie nr 5 
Jesteśmy zainteresowani przygotowaniem oferty, jednak – z uwagi na to, że ocenie podlega nie 
tylko cena, ale i kreacja, podany przez państwa czas na przygotowanie oferty jest bardzo krótki. 
W związku z tym, wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Zapytania ofertowego w powyższym zakresie. 

 
Pytanie nr 6 
Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście wymagają Państwo, aby Wykonawca 
spełniał warunek zapytania ofertowego, określonego w treści: 
9. Warunki, które winien spełniać Wykonawca: 
9.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże że w ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę 
jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające każda na realizacji 
spotu radiowego o wartości nie mniejszej niż 15 000 zł brutto każda z usług, w ramach których 
Wykonawca zobowiązany był w szczególności do: opracowania koncepcji kreatywnej, 
przygotowania scenariusza i realizacji nagrania. 
który wymaga, aby Wykonawca zrealizował nagranie 2 spotów radiowych o wartości nie mniejszej 
niż 15 000 złotych brutto każdy? 
Realizacja spotu radiowego w kwocie nie mniejszej niż 15 000 złotych brutto zdarza się, ale bardzo 
rzadko, a średnia cena realizacji spotu z prawami na radiowe stacje ogólnopolskie kształtuje się na 
poziomie 2000 - 5000 złotych netto. W ten sposób wyklucza się bardzo szerokie grono 
potencjalnych Wykonawców z udziału w postępowaniu. 
Bardzo proszę o odpowiedź jak należy rozumieć zapisy tego punktu. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Zapytania ofertowego w powyższym zakresie. 
 
 
 

ZMIANA TREŚĆI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Zapytania 
ofertowego: 
 
1. Punkt 7.2.1. Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 
„Ocena złożonych ofert w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana przez 
Zamawiającego na podstawie dołączonej do Formularza ofertowego prezentacji multimedialnej 
w której zostanie przedstawiony ogólny zarys/pomysł na spot. Przedstawiony materiał powinien 
być opisem koncepcji, który pozwoli ocenić go na podstawie kryterium. Prezentacje w wielkości 
max. 10 slajdów, należy przesłać wraz z Formularzem ofertowym na adres: 
jakub.nowak@csioz.gov.pl lub w przypadku braku możliwości przesłania złożyć w postaci 
elektronicznej na płycie DVD lub pendrive w programie PowerPoint do siedziby 
Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Dubois 5A, 00-184 Warszawa. Prezentacja Wykonawcy ma 
być zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Prezentację należy dostarczyć lub przesłać 

przed terminem otwarcia ofert, tj. 2018-09-04 do godz. 10:00. „ 
 
2. Punkt 9.1. Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 
„9.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże że w ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę 

jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające każda na realizacji 

spotu radiowego o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto każda z usług, w ramach których 

Wykonawca zobowiązany był w szczególności do: opracowania koncepcji kreatywnej, 

przygotowania scenariusza i realizacji nagrania.” 

 
3. Punkt 11 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 
 
„ 11. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.  
Ofertę należy złożyć:  
1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: jakub.nowak@csioz.gov.pl  
 
lub  
2) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP  
 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2018-09-04 do godziny 10:00;  
3) Wykonawca zobowiązany jest:  
 

mailto:jakub.nowak@csioz.gov.pl
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a) przesłać ofertę zabezpieczoną (zaszyfrowaną) utworzonym przez Wykonawcę hasłem, 
zawierającym min. 5 znaków;  
b) przesłać hasło wraz ze wskazaniem nazwy Wykonawcy do 30 minut (od 10:00 do 10:30) po 
terminie składania ofert wskazanym w pkt 11 ppkt 2) zapytania ofertowego na nr tel. 504001174.  
4) W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma hasła umożliwiającego otwarcie pliku na wskazany 
nr tel., o którym mowa w ppkt 3) lit. b) lub jeśli oferta nie będzie zabezpieczona zgodnie 
z wymogiem określonym w ppkt 3) lit. a), oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.  
 
3. Punkt 13.2. Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 

„Zgodnie z pkt 7.2.1. Wykonawca przed terminem otwarcia ofert, tj. 2018-09-04 do godz. 10:00 
winien przesłać prezentację w wielkości max. 10 slajdów wraz z Formularzem ofertowym na 
adres: jakub.nowak@csioz.gov.pl lub w przypadku braku możliwości przesłania złożyć w 
ww. terminie, w postaci elektronicznej na płycie DVD lub pendrive w programie PowerPoint 
do siedziby Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Dubois 5A, 00-184 Warszawa. Prezentacja 

Wykonawcy ma być zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia.” 
 
 

Zatwierdził: 

 

(-) Ewa Okła 

Kierownik Wydziału 

Zamówień Publicznych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Aleksandra Pędzińska 


