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Warszawa, 21 lipca 2017 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii
społecznej promującej pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich” informuję,
że wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
o następującej treści:
Pytanie 1
sekcja III, podpunkt 1.3 ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA i ZAWODOWA znajduje się wzmianka,
iż warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- przeprowadzenie przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert (...) co najmniej 3 kompleksowych kampanii społecznych o zasięgu ogólnopolskim,
na kwotę co najmniej 50k zł brutto każda,
- przeprowadzenie (...) co najmniej 3 kampanii promocyjnych polegających m.in. na współpracy
z blogerem lub wideo-blogerem.
Nasz dom mediowy zmienił w bieżącym roku profil działalności, od 2017 bierzemy udział
w przetargach na kampanie publiczne. Oczywiście mamy doświadczenie w prowadzeniu
kampanii ogólnopolskich dla znanych i cenionych marek, natomiast nie mieliśmy przyjemności
prowadzić akcji społecznych. Czy w ramach załącznika do oferty WYKAZ USŁUG (załącznik
nr 5) możemy wypisać ogólnopolskie kampanie, które współtworzyliśmy? Czy owy brak
w portfolio kampanii społecznych skutecznie nas wyklucza? (….).
Ta sama sytuacja tyczy się współpracy z blogermi - czy to jest wymóg konieczny?
Nie rozumiem też sformułowania (wspomniane powyżej): m.in. współpracy z blogerami
lub wideo-blogerami - co kryje się za stwierdzeniem między innymi?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach
SIWZ.
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że poprzez:
 określenie „kampania społeczna” rozumie każdą kampanię, której celem nie jest sprzedaż
produktów lub usług;
 doświadczenie dotyczące współpracy z blogerami/wideoblogerami rozumie kampanie
promocyjne, czyli również te, których celem jest/była sprzedaż produktów lub usług;
 sformułowanie “m.in” rozumie kampanie, w których współpraca z blogerami/ wideoblogerami
jest/była jednym z elementów działań. Zamawiający dopuszcza tu także doświadczenie
w zakresie kampanii, które polegają/polegały wyłącznie na współpracy z blogerami/
wideoblogerami.
Powyższa odpowiedź nie stanowi zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
a jej uwzględnienie w ofercie nie wymaga dodatkowego czasu. Oferty należy składać
do 28 lipca 2017 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 28 lipca 2017 r. do godz. 11:30.
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