ZAPYTANIE OFERTOWE
BBA.2.261.28.2020

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa elektronicznego monitoringu mediów:
- około 60 dzienników, tygodników i miesięczników ogólnopolskich
- około 25 dzienników i tygodników regionalnych
- około 30 stacji telewizyjnych
- około 45 stacji radiowych
- około 80 portali internetowych
- social media: Facebook, Twitter, Goldenline, Wykop, Forum.gazeta.pl, Youtube, LinkedIn
- serwisów blogowych: z uwzględnieniem Blogger i Wordpress.
Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany co miesiąc wysyłać raporty podsumowujące
aktywności UOKiK w mediach. Maksymalnie dwie strony z danymi dotyczącymi liczby
publikacji, zasięgów i szacowanego ekwiwalentu reklamowego.

Szczegółowy zakres opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w istotnych postanowieniach
umowy, które stanowią załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Szczegółowy wykaz haseł
do monitoringu mediów znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.
III. DODATKOWE WYMAGANIA
Przesłanie przeglądu prasy przez 3 dni robocze począwszy od następnego dnia roboczego
następującego po dniu składania ofert.
Przegląd będzie uwzględniał hasła wymienione w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Jakość i funkcjonalność przesyłanego przeglądu będzie jednym z kryteriów oceny oferty.
Wykonawcy, którzy złożą oferty będą zobowiązani do przesłania i udostępnienia na własnej
platformie testowego przeglądu prasy wykonanego codziennie przez 3 dni robocze grudnia
2020 r., który będzie uwzględniał hasła wymienione w załączniku nr 2 do zapytania
ofertowego. Jakość i funkcjonalność przesyłanego przeglądu będzie jednym z kryteriów oceny
oferty. Przegląd powinien zostać przesłany i udostępniony do godz. 8:15 każdego dnia.
Wykonawcy mają udostępniać Zamawiającemu testowy przegląd na własnej platformie dostęp
do testowego przeglądu prasy. W tym celu dostarczy Zamawiającemu dane dostępowe do
testowego przeglądu prasy.
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Oferta Wykonawcy, który złoży ofertę, jednak nie prześle przeglądów prasy za okres 3 dni
roboczych nie będzie rozpatrywana przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
Po zakończeniu testowego przeglądu Wykonawca powinien przesłać raport z aktywności
UOKiK w czasie monitorowanych dni. Raport powinien mieć maksymalnie dwie strony
i zawierać dane dotyczące liczby publikacji, zasięgów i szacowanego ekwiwalentu
reklamowego. Raport powinien zostać przesłany na adres: biuroprasowe@uokik.gov.pl
IV. WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
Do oferty należy załączyć oświadczenie, że działalność wykonawcy nie narusza przepisów
prawa, w szczególności, że posiada stosowne licencje uprawniające wykonawcę do korzystania
z wycinków z mediów określonych w pkt I, bądź też wnosi stosowne opłaty do właściwej
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
1. Korespondencję dotyczącą zamówienia Wykonawca i Zamawiający prowadzą w formie
elektronicznej.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Agnieszka Orlińska, adres email:
agnieszka.orlinska@uokik.gov.pl; tel. 22 55 60 246 Maciej Chmielowski, adres email:
maciej.chmielowski@uokik.gov.pl; tel. 22 55 60 430.
VI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni począwszy od dnia upływu terminu składania
ofert.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę
więcej niż jednej oferty, żadna z ofert nie zostanie rozpatrzona w dalszym badaniu.
3. Oferta musi zawierać:
1) oznaczenie Wykonawcy (nazwa i siedziba, NIP, REGON),
2) cenę miesięczną i roczną wraz z podatkiem VAT, podaną cyfrowo i słownie,
3) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. IV
4) dane dostępowe do testowego przeglądu prasy, o którym mowa w punkcie III
4. Oferty składa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Formularz ofertowy stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
5. Uzupełnieniem oferty jest testowy przegląd prasy, o którym mowa w punkcie III.
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
7. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne.
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VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
maciej.chmielowski@uokik.gov.pl.
2. Termin składania ofert upływa dnia 17 grudnia 2020 r.
3. Zamawiający nie rozpatrzy w badaniu ofert, które wpłyną po terminie składania ofert.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał
ponieść przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, -,
innych opłat i podatków - z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów.
2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc
po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
1) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 zaokrąglić należy w dół,
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń
w walutach obcych.
X. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi
kryteriami i ich wagami:
a) Jakość i funkcjonalność - 60%
Zamawiający będzie w szczególności oceniał:
- możliwość łatwego i szybkiego wykonania codziennego newslettera przez
Zamawiającego na podstawie monitoringu przesłanego i udostępnionego na platformie
internetowej przez Wykonawcę.
- łatwość i szybkość wyszukiwania informacji na platformie internetowej Wykonawcy.
- intuicyjność i niski stopień skomplikowania platformy.
- jakość i przejrzystość nadesłanych i udostępnianych materiałów.
- liczbę wyszukanych informacji.
b) Cena - 40%
Sposób dokonania oceny :
W1 – wartość oferty według kryterium ceny, ocena będzie dokonywana według wzoru:
Najniższa oferta brutto
x 40 = ….pkt

W1 =
Cena brutto badanej oferty

W 2 – wartość oceny oferty według kryterium jakości i funkcjonalności przeglądu prasy.
Zamawiający przyzna punktację 0-60 punktów.
Ocena końcowa oferty to suma punktów (P), uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione
wyżej.
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Ocena zostanie wyliczona według wzoru:
P= W1+W2
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
4. Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Dopuszcza się negocjowanie cen i pozostałych kryteriów oceny ofert z Wykonawcami,
którzy złożyli oferty w terminie wyznaczonym na ich składanie. Nie jest dopuszczalne by
w efekcie negocjacji uzyskano cenę mniej korzystną niż złożona pierwotnie.
XI. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
XII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1.

2.

Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,
przekaże Zamawiającemu następujące informacje dotyczące:
1) osób, które będą podpisywać umowę;
2) osób do konsultowania spraw merytorycznych i koordynowania współpracy oraz
kontroli przebiegu realizacji umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

XIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
XIV. RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy Wykonawców takich jak osoby fizyczne w tym
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku realizacją
zadań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w celu zebrania i oceny
ofert, docelowo do zawarcia umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane innym
podmiotom zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym. Okres przechowywania danych
osobowych reguluje instrukcja kancelaryjna UOKiK ustalana zgodnie z ustawą z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164
z późn. zm ) i wynosi 5 lat (oferty niewykorzystane) oraz 10 lub 50 lat dla zawartych umów.
Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia
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przetwarzania, przeniesienia oraz usunięcia danych gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w
których zostały zebrane, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe
muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie
Unii lub prawie krajowym, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem rozpatrzenia. Na
podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie
stosuje się profilowania. Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie jest Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl.
Powstańców Warszawy 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@uokik.gov.pl.
XV.POSTANOWNIENIA KOŃCOWE
1. Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania, w tym

czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania, Wykonawcom
nie przysługuje odwołanie.
2. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740).
3. Załącznikami do niniejszego zapytania są:
1) Istotne postanowienia umowy.
2) Wykaz haseł do przeglądu prasy.
3) Formularz ofertowy.

Zatwierdził:
DYREKTOR GENERALNY
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Katarzyna Prus – Stachyra
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Zamawiający w ramach niniejszej umowy powierza, a Wykonawca zobowiązuje się
do wykonania następujących prac:
a) wyszukiwania opublikowanych w prasie, portalach internetowych oraz
wyemitowanych w mediach elektronicznych, audycji i informacji zawierających hasła
objęte zamówieniem. Wyszukiwanie ma dotyczyć wszystkich programów i audycji
w mediach objętych zamówieniem i wymienionych w załączniku do umowy;
b) przygotowania dla Zamawiającego dedykowanych, wieloźródłowych przeglądów
prasy (mediów) na podstawie informacji prasowych pochodzących z prasy, portali
internetowych oraz mediów elektronicznych;
c) utworzenia na swoim serwerze elektronicznego archiwum zawierającego dedykowane
Zamawiającemu
wieloźródłowe
przeglądy
obejmujące
informacje
z prasy (mediów) zgodnie z zamówieniem, w postaci dostępnej dla Zamawiającego
przez Internet oraz zarchiwizowanej na dowolnym nośniku ustalonym w trybie
roboczym z Zamawiającym;
d) umożliwienia Zamawiającemu dostępu do elektronicznego archiwum na serwerze
Wykonawcy przez dwa lata od daty wygaśnięcia umowy między Stronami;
e) umożliwienia Zamawiającemu dostępu do elektronicznego archiwum zawierającego
wszystkie przygotowane w ramach niniejszej umowy przeglądy prasy (mediów)
na serwerze Wykonawcy w okresie 5 lat od daty wygaśnięcia niniejszej umowy,
na podstawie odrębnych uzgodnień, z uwzględnieniem obowiązujących
uwarunkowań technologicznych i formalno-prawnych w momencie podjęcia
współpracy na polu utrzymania dostępu do ww. archiwum;
f) zabezpieczenia hasłem dostępu serwera zawierającego przeglądy prasy (mediów)
objęte zamówieniem;
g) udostępniania Zamawiającemu dostępu do wszystkich informacji z mediów
w formie zakładkowych cytatów do przeglądu prasy (mediów) w formacie „pdf”
o rozdzielczości przeznaczonej do druku w skali 1:1 w przypadku tekstów
mieszczących się na arkuszu A4 oraz listy ww. informacji z prasy (mediów)
w formacie „ftp”, „tif”, „jpg” lub „pdf” pocztą elektroniczną codziennie
(z wyłączeniem sobót i świąt) do godziny 8.15 na adres biuro.prasowe@uokik.gov.pl
oraz na adresy e-mailowe pracowników Biura Prasowego Zamawiającego (adresy
zostaną pisemnie ustalone z Zamawiającym). Pliki pdf, będą opisane w sposób, który
umożliwi odróżnienie czy zawierają informacje z prasy drukowanej czy z portali
internetowych, bez ich otwierania;
h) umieszczania na serwerze przeglądów zawierających w formie zakładkowych cytatów
informacje z mediów spełniających wymagania techniczne określone
w lit. g codziennie do godziny 8:15 (z wyłączeniem sobót i świąt);
i) umieszczania na swoim serwerze przeglądów obejmujących w formie zakładkowych
cytatów pliki multimedialne, audycje i informacje wyemitowane w mediach
elektronicznych w ciągu 6 godzin od emisji nagrania oraz powiadamiania o tym
Zlecającego w formie elektronicznej na adres e-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
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2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

oraz na adresy e-mailowe pracowników Biura Prasowego Zamawiającego wraz
z godziną umieszczenia (adresy zostaną pisemnie ustalone z Zamawiającym);
j) umieszczania na serwerze krótkiego opisu każdej informacji prasowej, internetowej,
radiowej i telewizyjnej;
k) podświetlanie słów kluczowych w podglądzie informacji prasowych dostępnych
na serwerze;
l) umożliwienia wyszukiwania w dostępnym na serwerze archiwum przeglądów
zawierających informacje z prasy, Internetu, radia i telewizji ze względu na słowa
kluczowe określone w Załączniku nr 1 do Umowy;
m) umieszczenia na serwerze aktywnego linku do informacji prasowych powiązanych
z informacjami dostępnymi na portalu;
n) umieszczania na serwerze wizualizacji pozycjonowania informacji prasowych
na stronie w gazecie lub czasopiśmie.
o) przesyłania co miesiąc raportu z aktywności UOKiK w mediach w danym miesiącu.
Raport powinien liczyć maksymalnie 2 strony i zawierać dane dotyczące liczby
publikacji, zasięgów i szacowanego ekwiwalentu reklamowego.
Wykonawca zapewnia, że jego działalność nie narusza przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.), w
szczególności, że posiada stosowne licencje uprawniające wykonawcę do korzystania z
wycinków z mediów określonych w pkt I, bądź też wnosi stosowne opłaty do właściwej
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
wykonanego przedmiotu Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia innych
podmiotów wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym związane
z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) w toku wykonywania Umowy, przy
uwzględnieniu warunków wskazanych w ust. 3.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich powstałe
w związku z przekazaniem w wykonaniu niniejszej umowy materiałów informacyjnych, na
następujących warunkach: w przypadku zgłoszenia przez podmioty trzecie jakichkolwiek
roszczeń z tego tytułu, że Zamawiający bezprawnie wykorzystuje udostępnione informacje
i materiały.
W przypadku niedochowania terminów realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie przez Zamawiającego
z przysługującego mu wynagrodzenia kary umowne.
Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy podmiotowi trzeciemu bez zgody Zamawiającego.
Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:
a. powzięcia przez Zamawiającego uzasadnionych wątpliwości o naruszeniu przez
Wykonawcę praw podmiotów trzecich;
b. co najmniej trzykrotnego niedochowania przez Wykonawcę terminów, o których mowa
w ust. 1 istotnych postanowień umowy;
c. gdy brak dostępu do bazy przeglądów mediów przekracza łącznie 15 dni w kwartale.
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
(załącznik nr 1 do umowy)

1. Wykaz tytułów prasowych, portali internetowych, nazwy mediów elektronicznych
oraz hasła-zakresy tematyczne:
1.1. Hasła-zakresy tematyczne objęte zamówieniem w odniesieniu do prasy krajowej
(ogólnopolskiej, regionalnej, lokalnej, specjalistycznej i branżowej) i portali
internetowych:
a) UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Antymonopolowy,
Tomasz Chróstny, Federacja Konsumentów, Inspekcja Handlowa, Rzecznik
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Stowarzyszenie Prawa
Konkurencji, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, SOKiK, Sąd
Antymonopolowy, pomoc publiczna, ochrona konsumentów, ochrona konkurencji,
zatory płatnicze
1.2. Hasła-zakresy tematyczne objęte zamówieniem w odniesieniu do radia i telewizji w Polsce:
UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Antymonopolowy, Tomasz
Chróstny.
1.3. W przypadku zmiany na stanowiskach kierowniczych UOKiK Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmiany haseł-zakresów tematycznych.
1.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany stacji radiowych i telewizyjnych oraz
gazet i portali w trakcie trwania umowy w proporcji 1:1, a także możliwość dodania
do pięciu stacji radiowych, pięciu stacji telewizyjnych oraz pięciu gazet i pięciu portali
w trakcie trwania umowy.
1.5. Wykonawca zobowiązuje się do monitoringu wszystkich programów i audycji w mediach
objętych zamówieniem i wymienionych w punkcie 1.6
1.6. Wykaz tytułów prasowych objętych zamówieniem:

a) Prasa krajowa:

Dzienniki, tygodniki i miesięczniki ogólnopolskie:

100 rad

Claudia

Auto Świat

Chip

Brief

Chwila dla Ciebie

Branża Dziecięca

Computerworld

Businessman.pl

Do Rzeczy
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Dziecko

Press

Fakt

Przegląd

Forbes

Przegląd Telekomunikacyjny

Gazeta Bankowa

Przekrój

Gazeta Farmaceutyczna

Przyjaciółka

Gazeta Finansowa

Puls Biznesu

Gazeta Polska

Radca Prawny

Gazeta Polska Codziennie

Rewia

Dziennik Gazeta Prawna

Rzeczpospolita

Gazeta Ubezpieczeniowa

Super Express

Gazeta Wyborcza

Świat Kobiety

Gość Niedzielny

Tina

Handel

Trybuna

Home&Market

The Warsaw Voice

Marketing i Rynek

Twoje Dziecko

Motor

Tygodnik Powszechny

Naj

Tygodnik Solidarność

Nasz Dziennik

Uważam Rze

Newsweek

W sieci

Nie

Wprost

Olivia

Wspólnota

Pani Domu

Wiadomości Handlowe

Parkiet

Wiadomości Turystyczne

Polityka

Zycie na Gorąco

Polska The Times
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Dzienniki i tygodniki regionalne:

Dziennik Bałtycki

Super Nowości

Dziennik Elbląski
Dziennik Łódzki
Dziennik Polski
Dziennik Wschodni
Dziennik Zachodni
Echo Dnia
Express Bydgoski
Express Ilustrowany
Gazeta Krakowska
Gazeta Lubuska
Gazeta Olsztyńska
Gazeta Pomorska
Gazeta Współczesna
Głos Koszaliński
Głos Dziennik Pomorza
Głos Wielkopolski
Głos Zabrza i Rudy Śląskiej
Kurier Lubelski
Kurier Poranny
Kurier Szczeciński
Nowa Trybuna Opolska
Nowiny
Nowości - Gazeta Pomorza i Kujaw
Słowo Polskie – Gazeta Wrocławska
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1.7. Wykaz mediów elektronicznych objętych zamówieniem:
a) telewizja: Nasza TV, Polsat, Polsat Cafe, Polsat News, Polsat News 2, Superstacja, , TV Puls,
TV Trwam, TV4, TVN, TVN Biznes i Świat, TVN Style, TVN Turbo, TVN24, TVP Białystok,
TVP Bydgoszcz, TVP Gdańsk, TVP Gorzów Wielkopolski, TVP INFO, TVP Katowice, TVP
Kraków, TVP Lublin, TVP Łódź, TVP Polonia, TVP Poznań, TVP Sport, TVP Szczecin, TVP
Warszawa, TVP Wrocław, TVP1, TVP2, WTK, TV Republika, WPolsce.pl, Biznes24.pl
b) stacje radiowe, w tym internetowe: ANTYRADIO Warszawa, Muzo FM, Muzyczne Radio
Jelenia Góra, Planeta FM Poznań, Planeta FM Warszawa, Polskie Radio Białystok, Polskie
Radio Gdańsk, Polskie Radio Katowice, Polskie Radio Kraków, Polskie Radio Lublin, Polskie
Radio Łódź, Polskie Radio Poznań, Polskie Radio Program 1, Polskie Radio Program 3, Polskie
Radio Program 4, Polskie Radio Szczecin, Polskie Radio Wrocław, Polskie Radio Opole, Radio
BLUE FM Poznań, Radio Chilli ZET, Radio dla Ciebie Warszawa, Radio ESKA Kraków, Radio
ESKA Łódź, Radio ESKA Poznań, Radio ESKA Śląsk, Radio ESKA Trójmiasto, Radio ESKA
Warszawa, Radio ESKA Wrocław, Radio KOLOR Warszawa, Radio Maryja, , Radio RAM,
Radio TOK FM, Radio VOX FM Warszawa, Radio Warszawa 106,2 FM, Radio WAWA, Radio
ZET, Radio Złote Przeboje Gdańsk, RMF FM, RMF MAXXX Warszawa, Radio Plus
Warszawa, Radio Nowy Świat. Radio Wnet
c) internet: Onet, Wirtualna Polska, Interia, www.o2.pl, www.gazeta.pl, www.egospodarka.pl,
www.wirtualnemedia.pl,

www.bankier.pl,

www.wnp.pl,

money.pl,

bloomberg.com,

wsieciprawdy.pl. dorzeczy.pl; niezalezna.pl
d) internet – social media: Facebook, Twitter, Goldenline, Wykop, Forum.gazeta.pl, Youtube
e) internet – serwisy blogowe: z uwzględnieniem Blogger i Wordpress

1.8. Zamówienie obejmuje również dodatkowe hasła, podlegające wyszukiwaniu
i prezentacji w grupach „Frank” i UFK” na następujących warunkach:
Hasła:
frank
kredyt we frankach
frankowicze
frank szwajcarski
CHF
UFK
polisolokaty
(również w brzmieniu odmienionym przez wszystkie przypadki).
zawarte jedynie w wybranych tytułach prasowych, tj.:
- Dziennik Gazeta Prawna
- Forbes
- Gazeta Bankowa
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- Gazeta Finansowa
- Dziennik Gazeta Prawna
- Gazeta Wyborcza
- Puls Biznesu
- Rzeczpospolita
oraz w wybranych mediach elektronicznych, tj.:
- Polsat
- Polsat News
- TVN
- TVN24
1.9 Zamówienie obejmuje również dodatkowe hasła, podlegające wyszukiwaniu
i prezentacji na następujących warunkach:
Hasło: Przetargi
Wykluczenia: bez ogłoszeń przetargowych
Kontekst:
- nieuczciwy przetarg, nieuczciwe kryteria wyboru dostawcy / wykonawcy, niejasne kryteria
wyboru dostawcy / wykonawcy, "ustawiania" przetargu;
- złamanie prawa, naruszenie prawa, złamanie ustawy, złamanie przepisów, preferowanie
wykonawcy, preferowanie zamawiającego w procedurze przetargowej / przetargu
- faworyzowania, uprzywilejowania, wyróżniania, forowania, protegowania dostawcy/
wykonawcy
(również w brzmieniu odmienionym przez wszystkie przypadki).
zawarte jedynie w wybranych tytułach prasowych, tj.:
- Dziennik Gazeta Prawna
- Forbes
- Gazeta Bankowa
- Gazeta Finansowa
- Dziennik Gazeta Prawna
- Gazeta Wyborcza
- Puls Biznesu
- Rzeczpospolita
oraz w wybranych portalach internetowych, tj.:
gazeta.pl
interia.pl
onet.pl
wp.pl
www.technika-gornicza.wnp.pl
www.transport-kolejowy.wnp.pl
www.wierzytelnosci.wnp.pl
www.wnp.pl
www.cafe.money.pl
www.direct.money.pl
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www.dom.money.pl
www.ebook.money.pl
www.szkolenia.wnp.pl
www.spawalnictwo.wnp.pl
www.gazownictwo.wnp.pl
www.gornictwo.wnp.pl
www.hutnictwo.wnp.pl
www.it.wnp.pl
www.logistyka.wnp.pl
www.motoryzacja.wnp.pl
www.nafta.wnp.pl
www.odlewnictwo.wnp.pl
www.praca.wnp.pl
www.edukacja.money.pl
www.firma.money.pl
www.my.money.pl
www.news.money.pl
www.praca.money.pl
www.prawo.money.pl
www.ranking.money.pl
www.tv.money.pl
www.msp.money.pl
www.moto.money.pl
www.money.pl
www.gpw.money.pl
www.grupy-dyskusyjne.money.pl
www.karty.money.pl
www.kredyt-mieszkaniowy.money.pl
www.ksiegarnia.money.pl
www.leasing.money.pl
www.m.money.pl
www.manager.money.pl
www.finanse.wnp.pl
www.doza.o2.pl
www.grupy.egospodarka.pl
www.istore.egospodarka.pl
www.katalog.egospodarka.pl
www.konferencje.egospodarka.pl
www.kredyty.egospodarka.pl
www.media.egospodarka.pl
www.moto.egospodarka.pl
www.news.egospodarka.pl
www.firma.egospodarka.pl
www.finanse.egospodarka.pl
www.o2.pl
www.wiadomosci.o2.pl
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www.cf.egospodarka.pl
www.egospodarka.netpr.pl
www.egospodarka.pl
www.nieruchomosci.egospodarka.pl
www.opinie.egospodarka.pl
www.pocztowy.egospodarka.pl
www.bankier.pl
www.em.bankier.pl
www.euro.bankier.pl
www.media.bankier.pl
www.budownictwo.wnp.pl
www.chemia.wnp.pl
www.eec.wnp.pl
www.akcje.bankier.pl
www.wirtualnemedia.pl
www.podatki.egospodarka.pl
www.praca.egospodarka.pl
www.prawo.egospodarka.pl
www.przetargi.egospodarka.pl
www.sklep.egospodarka.pl
www.sklepy.egospodarka.pl
www.szkolenia.egospodarka.pl
www.energetyka.wnp.pl
https://dorzeczy.pl/
www.wsieciprawdy.pl
niezalezna.pl
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Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………….
Adres Wykonawcy: ………………………………………….
………………………………………….
NIP: ………………………………………….
REGON ………………………………………….
Telefon: ………………
E-mail: ………………………@……………………………….
Oferta
W związku z zaproszeniem do składania ofert dotyczącym postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na usługę elektronicznego monitoringu mediów, przedkładamy
ofertę na poniższych warunkach:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie
z zapytaniem ofertowym:
Cena ryczałtowa za jeden miesiąc świadczenia usługi: ………….………………. zł netto.
(słownie złotych: ..............................................................................................................netto),
…………………………………………………………………………….……….. zł brutto,
(słownie złotych: ........................................................................................................... brutto).

Cena ryczałtowa za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (kwota za miesiąc x 12
miesięcy świadczenia usługi) : ………….………………. zł netto.
(słownie złotych: ..............................................................................................................netto),
……………………………………………………………..…………………….. zł brutto,
(słownie złotych: ........................................................................................................... brutto).
Dane dostępowe do testowego przeglądu prasy ………………………………………….
Oświadczam/y, że powyższe kwoty brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
Oświadczam/y, że moja/nasza działalność nie narusza przepisów prawa, posiadamy stosowne
licencje uprawniające mnie/nas do korzystania z wycinków z mediów określonych w
OPZ,/wnosimy stosowne opłaty do właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi lub prawami pokrewnymi.1
Zobowiązujemy się do wykonywania zamówienia w terminie wymaganym przez
Zamawiającego.
Akceptujemy warunki płatności zawarte w zaproszeniu do składania ofert.

1

Niewłaściwe skreślić
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Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania ofertowego zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego jako
termin składania ofert.
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………...........
Telefon/Faks: ……………………………………………………………………………………
Adres e-mail:…………………………………………………………………………………….

…………………………………….…
Podpis Wykonawcy
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