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Warszawa, 10 kwietnia 2017 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „Zaplanowanie i przeprowadzenie
kampanii reklamowej dla kampanii społecznej promującej pozasądowe rozwiązywanie
sporów konsumenckich” informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:
Pytanie
W zakresie wymaganego doświadczenia, Zamawiający wymaga 1.2.1.1. w ciągu ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, wykonał, a w przypadku usług ciągłych lub okresowych wykonuje co
najmniej 3 kompleksowe kampanie społeczne o zasięgu ogólnopolskim, na kwotę co najmniej
50 000 zł brutto każda, polegające przynajmniej na promowaniu treści wideo w mediach
społecznościowych, reklamie banerowej oraz działaniach SEM. Wymienione działania
powinny wystąpić łącznie w każdej kampanii.
Wykonawca jako profesjonalny dom mediowy działający zarówno na rynku publicznym
i komercyjnym wnosi o modyfikację wymogu na: 1.2.1.1. w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, wykonał, a w przypadku usług ciągłych lub okresowych wykonuje co najmniej
3 kompleksowe kampanie o zasięgu ogólnopolskim, na kwotę co najmniej 50 000 zł brutto
każda, polegające przynajmniej na promowaniu treści wideo w mediach społecznościowych,
reklamie banerowej oraz działaniach SEM. Wymienione działania powinny wystąpić łącznie
w każdej kampanii.
Zamawiający jako Instytucja publiczna stająca na straży ochrony uczciwej konkurencji
również w zakresie zamówień publicznych winna przygotować postępowanie w tym SIWZ
bez naruszenia podstawowych zasad tj. uczciwej konkurencji i równego traktowania
Wykonawców. Tymczasem Zamawiający ograniczył doświadczenie tylko do kampanii
społecznych mimo iż przedmiotem zamówienie jest przeprowadzenie kampanii reklamowej.
Zdaniem Wykonawcy bez znaczenia jest czy wymagane działania na kwotę co najmniej 50
000 zł brutto każda, polegające przynajmniej na promowaniu treści wideo w mediach
społecznościowych, reklamie banerowej oraz działaniach SEM były w kampanii społecznej
czy informacyjnej czy informacyjno-promocyjnej czy też reklamowej. Wobec powyższego
modyfikacja w/w warunku jest zasadna.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach
SIWZ. Zamawiający poprzez określenie „kampania społeczna” rozumie każdą kampanię,
której celem nie jest sprzedaż produktów lub usług. W tego typu komunikacji od strony
strategii inaczej tworzy się media plan, czy też inaczej definiuje się grupy docelowe. Dlatego
w opinii Zamawiającego postawiony warunek jest celowy i zasadny.
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Powyższa odpowiedź nie stanowi zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a czas na jej uwzględnienie w ofercie nie wymaga dodatkowego czasu. Oferty
należy składać do dnia 13 kwietnia 2017 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert
13 kwietnia 2017 r. godz. 11:30.
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