
 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Przygotowanie koncepcji kampanii promocyjno-informacyjnej w Internecie na rynkach: Rosja, 

Ukraina, Norwegia, USA, ZEA, której celem będzie promocja Polski jako miejsca świadczenia 

usług prozdrowotnych w następujących obszarach produktowych: usługi medyczne, usługi 

uzdrowiskowe, spa & wellness, zgodnie z charakterystyką potrzeb/zainteresowań na danym rynku 

w ramach Branżowego Programu Promocji Usług Prozdrowotnych, realizowanego przez Polską 

Organizację Turystyczną jako partnera  projektu  „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki 

produktowe - Marka Polskiej Gospodarki- Brand”, wdrażanego przez Ministerstwo Rozwoju w 

poddziałaniu 3.3.2 POIR 2014-2020. 

 
 

I. Dane Zamawiającego: 

Polska Organizacja Turystyczna  

Ul. Chałubińskiego 8 

00-613 Warszawa 

 

II. Przedmiot zamówienia: 

Przygotowanie koncepcji kampanii promocyjno-informacyjnej w Internecie na rynkach: Rosja, 

Ukraina, Norwegia, USA, ZEA, której celem będzie promocja Polski jako miejsca świadczenia 

usług prozdrowotnych w następujących obszarach produktowych: usługi medyczne, usługi 

uzdrowiskowe, spa & wellness, zgodnie z charakterystyką potrzeb/zainteresowań na danym 

rynkuw ramach Branżowego Programu Promocji Usług Prozdrowotnych zgodnie ze 

Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

postepowania.  

 

III. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

a) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy przedłożą wypełniony oraz 

podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta Formularz ofertowy wraz 

z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego.  

 

 



 

 

 

 

 

 

IV. Kryteria oceny ofert: 

Oferty będą oceniane pod względem spełnienia wymagań opisanych w pkt V, ceny usługi 

wraz z dodatkowymi kryteriami. 

 

V. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny oferty: 

 

a) Cena brutto – waga 10% (10 pkt.)  

 

Liczba punktów = Cena brutto oferty najniższej/Cena brutto badanej oferty x 10 pkt.  

 

b) Punkty za kryterium „koncepcja kampanii promocyjno – informacyjnej” zostaną 

przyznane w następujący sposób: 

 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie dołączonej do zapytania ofertowego koncepcji. 

Punkty zostaną przyznane przez członków komisji, będących pracownikami komórki 

organizacyjnej, właściwej ze względu na przedmiot zamówienia, zgodnie z niżej 

wymienionymi. założeniami. Liczba punktów przyznana przez członków komisji dokonujących 

oceny w tym kryterium zostanie zsumowana, a następnie podzielona przez liczbę oceniających 

członków komisji. 

Komisja przyzna maksymalnie 90 pkt. 

 

Ocenianie cechy rozwiązania Liczba przyznanych punktów 

1. identyfikacja grup 

celowych na rynkach: 

Rosja, Ukraina, 

Norwegia, USA, ZEA; 

 

Oferta otrzyma 6 pkt, jeśli Wykonawca we właściwy 

sposób uzasadni dobór grup celowych, określi profili 

demograficzny i psychograficzny, motywacje, bariery 

oraz problemy, zachowania konsumenckie itd., wskaże 

jak ta charakterystyka wpływa na dobór kanałów 

komunikacji (miejsca styku przekazu z marką), ich 

sposób użycia.  

Oferta otrzyma 2 pkt, jeśli Wykonawca we właściwy 

sposób uzasadni dobór grup celowych, określi profili 

demograficzny i psychograficzny. 

Oferta otrzyma 0 pkt, jeśli Wykonawca wskaże grupy 

celowe nie podając uzasadnienia. 

2. identyfikacja działań 

konkurencji; 

Oferta otrzyma 6 pkt, jeśli Wykonawca we właściwy 

sposób wskaże dla każdego rynku bezpośrednią 

konkurencję w kontekście planowanych działań z 

wykorzystaniem narzędzi do monitorowania reklam, 



 

 

 

 

 

 

wskaże benchmarki dla każdego rynku (z kim 

konkurujemy w wybranych zakresach usług), pokaże 

rozłożenie budżetów nie mniej dokładnie niż w podziale 

na kanały komunikacji i na miesiące, przeanalizuje jej 

działania, i na tej podstawie zarekomenduje podjęcie 

(lub zaniechanie) działań w kanałach komunikacji. 

Oferta otrzyma 4 pkt, jeśli Wykonawca we właściwy 

sposób wskaże dla każdego rynku bezpośrednią 

konkurencję, wskaże benchmarki dla każdego rynku (z 

kim konkurujemy w wybranych zakresach usług), 

pokaże rozłożenie budżetów nie mniej dokładnie niż w 

podziale na kanały komunikacji i na miesiące, 

przeanalizuje jej działania, i na tej podstawie 

zarekomenduje podjęcie (lub zaniechanie) działań w 

kanałach komunikacji. 

 

Oferta otrzyma 2 pkt, jeśli Wykonawca we właściwy 

sposób wskaże dla każdego rynku, bezpośrednią 

konkurencję w kontekście planowanych działań, 

przeanalizuje jej działania, i na tej podstawie 

zarekomenduje podjęcie (lub zaniechanie) działań w 

kanałach komunikacji. 

Oferta otrzyma 0 pkt, jeśli Wykonawca nie wskaże 

konkurencji. 

3. ustalenie typowych 

schematów zachowań w 

grupach docelowych na 

drodze wyszukiwania i 

przygotowywania się do 

wyjazdów 

prozdrowotnych - analiza 

miejsc styku przekazu z 

marką; 

Oferta otrzyma 10 pkt, jeśli Wykonawca zidentyfikuje 

potencjalne konteksty do komunikacji, określi potencjał 

kanałów komunikacji (m.in. liczbę użytkowników, ich 

profil, AFF), da wskazania co do ich wykorzystania 

(lub do braku wykorzystania). 

Oferta otrzyma 3 pkt, jeśli Wykonawca określi 

potencjał kanałów komunikacji (m.in. liczbę 

użytkowników, ich profil, AFF), da wskazania co do ich 

wykorzystania (lub do braku wykorzystania). 

Oferta otrzyma 0 pkt, jeśli Wykonawca wskaże kanały 

komunikacji. 

4. określenie taktyki działań 

oraz wyznaczenie 

szczegółowych celów dla 

danego kanału; 

Oferta otrzyma 8 pkt, jeśli Wykonawca wyszczególni 

formaty reklamowe, które mają być wykorzystywane, 

rozłoży aktywności w czasie w każdym z kanałów oraz 

oszacuje wielkości ruchu w podziale nie mniej 

dokładnym niż 2-tygodniowy. 

Oferta otrzyma 3 pkt, jeśli Wykonawca wyszczególni 

formaty reklamowe, które mają być wykorzystywane, 

rozłoży aktywności w czasie w każdym z kanałów w 

podziale nie mniej dokładnym niż miesięczny.  

Oferta otrzyma 0 pkt, jeśli Wykonawca wyszczególni 

formaty reklamowe, które mają być wykorzystywane. 



 

 

 

 

 

 

5. przeanalizowanie i dobór 

narzędzi digital i na tej 

podstawie określenie 

proporcji ich użycia; 

 

Oferta otrzyma 7 pkt, jeśli Wykonawca wyznaczy 

budżet dla każdego z kanałów/grup celowych itd. w 

oparciu o założone wcześniej cele i określi całkowity 

budżetu dla kampanii. 

Oferta otrzyma 3 pkt, jeśli Wykonawca wyznaczy 

budżet dla każdego z kanałów i określi całkowity 

budżetu dla kampanii. 

Oferta otrzyma 0 pkt, jeśli określi całkowity budżetu dla 

kampanii. 

6. optymalizacja budżetu; 

 

Oferta otrzyma 8 pkt, jeśli Wykonawca opisze sposoby 

i sytuacje, w których budżet będzie optymalizowany 

(jak często będą robione takie analizy, co będzie brane 

pod uwagę), wyszczególni narzędzia służące do tego 

celu oraz opisze jak będą one stosowane. 

Oferta otrzyma 5 pkt, jeśli Wykonawca opisze sposoby 

i sytuacje, w których budżet będzie optymalizowany, 

wyszczególni narzędzia służące do tego celu oraz 

opisze jak będą one stosowane. 

Oferta otrzyma 2 pkt, jeśli Wykonawca opisze sposoby 

i sytuacje, w których budżet będzie optymalizowany. 

Oferta otrzyma 0 pkt, jeśli Wykonawca nie opisze jak 

budżet będzie optymalizowany. 

7. przygotowanie media 

planu kampanii; 

Oferta otrzyma 8 pkt, jeśli Wykonawca w media planie 

uwzględni najważniejsze informacje o planowanych 

mediach oraz najważniejszych parametrach kampanii w 

podziale na rynki oraz na obszary działania w ujęciu 2-

tygodniowym: 

• nazwa/ temat emisji, 

• kanał/medium emisji np. strona internetowa, 

mailing, lokalna sieć afiliacyjna, Google Display 

Network, LinkedIn itp., 

• słowa kluczowe, które zostały wzięte do estymacji 

kosztów, 

• rynek/kraj, 

• rodzaj i format reklamy, 

• start – koniec emisji:  

• liczba kliknięć w reklamę, 

• liczba zaangażowanych odwiedziny strony, 



 

 

 

 

 

 

• wskaźnik CTR, 

• średnie CPC, 

• zaplanowany budżet (w tym oddzielnie na koszty 

kreacji i praw autorskich oraz tworzenia i 

optymalizacji landing page), 

• inne parametry mediowe/komunikacyjne. 

 

Oferta otrzyma 4 pkt, jeśli Wykonawca w media planie 

uwzględni najważniejsze informacje o planowanych 

mediach oraz najważniejszych parametrach kampanii w 

podziale na rynki oraz na obszary działania w ujęciu 

miesięcznym: 

• nazwa/ temat emisji, 

• kanał/medium emisji np. strona internetowa, 

mailing, lokalna sieć afiliacyjna, Google Display 

Network, LinkedIn itp., 

• słowa kluczowe, które zostały wzięte do estymacji 

kosztów, 

• rynek/kraj, 

• rodzaj i format reklamy, 

• start – koniec emisji: 

• wskaźnik viewability,  

• liczba kliknięć w reklamę, 

• liczba zaangażowanych odwiedziny strony, 

• wskaźnik CTR, 

• średnie CPC, 

• zaplanowany budżet (w tym oddzielnie na koszty 

kreacji i praw autorskich oraz tworzenia i 

optymalizacji landing page), 



 

 

 

 

 

 

• inne parametry mediowe/komunikacyjne. 

 

Oferta otrzyma 2 pkt, jeśli Wykonawca w media planie 

uwzględni najważniejsze informacje o planowanych 

mediach oraz najważniejszych parametrach kampanii w 

podziale na rynki oraz na obszary działania w ujęciu 

całościowym/na kampanię: 

• nazwa/ temat emisji, 

• kanał/medium emisji np. strona internetowa, 

mailing, lokalna sieć afiliacyjna, Google Display 

Network, LinkedIn itp., 

• słowa kluczowe, które zostały wzięte do estymacji 

kosztów, 

• rynek/kraj, 

• rodzaj i format reklamy, 

• start – koniec emisji:  

• wskaźnik viewability, 

• liczba kliknięć w reklamę, 

• liczba zaangażowanych odwiedziny strony, 

• wskaźnik CTR, 

• średnie CPC, 

• zaplanowany budżet (w tym oddzielnie na koszty 

kreacji i praw autorskich oraz tworzenia i 

optymalizacji landing page), 

• inne parametry mediowe/komunikacyjne. 

 

Oferta otrzyma 0 pkt, jeśli wartość media planu 

przekroczy założony budżet. 

8. zaplanowanie landing 

page dla kampanii dla 

Oferta otrzyma 9 pkt, jeśli Wykonawca określi jakie 

treści mają się na nich znaleźć, w jakim układzie 

graficznym, w jakim języku dla każdej wersji, opisze 



 

 

 

 

 

 

każdego z rynków; 

 

jaki jest preferowany sposób poruszania się po nich 

internauty, wskaże gdzie ten ruch ma dalej być 

kierowany, umieści LP w strukturze drzewka istniejącej 

strony Polska.Travel w przyjaznym adresie (krótka 

nazwa po znaczniku “/”) i zarekomenduje wykonanie w 

CMS Joomla v.3.8.,  

Oferta otrzyma 4 pkt, jeśli Wykonawca określi jakie 

treści mają się na nich znaleźć, w jakim układzie 

graficznym, w jakim języku dla każdej wersji, wskaże 

gdzie ten ruch ma dalej być kierowany, umieści LP w 

strukturze drzewka istniejącej strony Polska.Travel w 

przyjaznym adresie (krótka nazwa po znaczniku “/”) i 

zarekomenduje wykonanie w CMS Joomla v.3.8.,  

Oferta otrzyma 2 pkt, jeśli Wykonawca określi jakie 

treści mają się na nich znaleźć, w jakim układzie 

graficznym, w jakim języku dla każdej wersji, umieści 

LP w strukturze drzewka istniejącej strony 

Polska.Travel w przyjaznym adresie (krótka nazwa po 

znaczniku “/”). 

Oferta otrzyma 0 pkt, jeśli Wykonawca określi jakie 

treści mają się na nich znaleźć, w jakim języku dla 

każdej wersji. 

9. zarekomendowanie KPI 

związanego z ruchem na 

stronie kampanii; 

 

Oferta otrzyma 12 pkt, jeśli Wykonawca określi jakie 

KPI mają być osiągnięte dla każdego z rynków, określi 

wartości KPI, które mają być osiągnięte dla każdego z 

rynków i każdego obszaru przez okres trwania 

kampanii, wykaże, że KPI odnoszą się bezpośrednio do 

ruchu na landing page, który związany jest z obszarami, 

rodzajami usług, lokalizacjami i hasłami usług 

prozdrowotnych dla określonymi każdego z krajów, 

określi poziomu viewability, które zapewni 

odpowiednio intensywny (długi) kontakt z przekazem 

znajdującym się na stronie, przedstawi narzędzia 

(traktowane jako standard rynkowy), którymi będzie 

dokonywany pomiaru realizacji KPI. 

Oferta otrzyma 0 pkt, jeśli Wykonawca nie określi choć 

jednego z poniższych zagadnień: jakie KPI mają być 

osiągnięte dla każdego z rynków, określi wartości KPI, 

które mają być osiągnięte dla każdego z rynków i 

każdego obszaru przez okres trwania kampanii, wykaże, 

że KPI odnoszą się bezpośrednio do ruchu na landing 

page, który związany jest z obszarami, rodzajami usług, 

lokalizacjami i hasłami usług prozdrowotnych dla 

określonymi każdego z krajów, określi poziomu 

viewability, które zapewni odpowiednio intensywny 

(długi) kontakt z przekazem znajdującym się na stronie, 



 

 

 

 

 

 

przedstawi narzędzia (traktowane jako standard 

rynkowy), którymi będzie dokonywany pomiaru 

realizacji KPI. 

 

10. ustalenie kosztów 

związanych z kreacją, 

prawami autorskimi oraz 

utworzeniem landing 

page’ów i ich 

uaktualnianiem/optymaliz

acją pod kątem ruchu i 

maksymalizacji KPI; 

 

Oferta otrzyma 6 pkt, jeśli Wykonawca określi, że nie 

więcej niż 15% budżetu na kampanię reklamową 

przeznaczy na koszty związane z kreacją, prawami 

autorskimi, tworzeniem, uaktualnianiem, optymalizacją 

landing page’y. 

Oferta otrzyma 2 pkt, jeśli Wykonawca określi, że nie 

więcej niż 20% budżetu na kampanię reklamową 

przeznaczy na koszty związane z kreacją, prawami 

autorskimi, tworzeniem, uaktualnianiem, optymalizacją 

landing page’y. 

Oferta otrzyma 0 pkt, jeśli Wykonawca nie poda jaki % 

budżetu na kampanię reklamową przeznaczy na koszty 

związane z kreacją, prawami autorskimi, tworzeniem, 

uaktualnianiem, optymalizacją landing page’y lub koszt 

ten będzie wyższy niż 20% budżetu na kampanię 

reklamową. 

11. opracowanie 

raportowania przebiegu, 

skuteczności oraz efektów 

kampanii; 

 

Oferta otrzyma 5 pkt, jeśli Wykonawca poda, że 

raportowanie będzie odbywać się w cyklu 

tygodniowym oraz przedstawi  jakie informacje mają 

być przekazywane oraz w jakiej formie. 

Oferta otrzyma 2 pkt, jeśli Wykonawca poda, że 

raportowanie będzie odbywać się w cyklu miesięcznym 

oraz przedstawi jakie informacje mają być 

przekazywane oraz w jakiej formie. 

Oferta otrzyma 0 pkt, jeśli Wykonawca nie poda w 

jakim cyklu ma odbywać się raportowanie lub jakie 

informacje mają być przekazywane oraz w jakiej 

formie. 

12. określenie w jaki sposób 

będzie mierzona 

realizacja założonych 

celów 

Oferta otrzyma 5 pkt, jeśli Wykonawca określi ,że 

częstotliwość dokonywania pomiaru realizacji 

założonych celów będzie odbywać się w cyklu 

tygodniowym oraz wskaże narzędzia i sposób ich 

wykorzystania. 

Oferta otrzyma 2 pkt, jeśli Wykonawca określi ,że 

częstotliwość dokonywania pomiaru realizacji 

założonych celów będzie odbywać się w cyklu 

miesięcznym oraz wskaże narzędzia i sposób ich 

wykorzystania. 

Oferta otrzyma 0 pkt, jeśli Wykonawca nie określi jaka 

będzie częstotliwość dokonywania pomiaru realizacji 

założonych celów lub nie wskaże narzędzi i sposobu ich 

wykorzystania. 



 

 

 

 

 

 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. 

Liczby wszystkich punktów (kryterium a+b) po zsumowaniu stanowić będą końcową 

ocenę oferty. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. 

przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. 

VI. Miejsce i termin składania ofert: 

• Ofertę należy przesyłać e-mailem na adres: marzena.witkowska@pot.gov.pl lub dostarczyć 

na adres: Polska Organizacja Turystyczna, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8. 

W przypadku przesyłania oferty e-mailem, należy przesłać skan podpisanych 

dokumentów.  

• Termin składania ofert upływa w dniu 05 września 2018 roku o godz. 12:00. 

• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VII. Osoba wyznaczona do kontaktów: 

Marta Talmont 

marta.talmont@pot.gov.pl 

VIII. Informacje dodatkowe 

1) Do przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.); 

2) Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty; 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

a. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,  

b. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 

c. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, 

d. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie 

postępowania. 

4) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia 

wskazanego w pkt. 3) Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w 

postępowaniu. 

Załączniki: 

1. Opis Przedmiotu zamówienia 

2. Formularz Ofertowy z załącznikiem nr 1. Wraz z oświadczeniem wykonawcy 

mailto:marzena.witkowska@pot.gov.pl
mailto:marta.talmont@pot.gov.pl


 

 

 

 

 

 

3. Wzór Umowy 

Załącznik 1 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie koncepcji kampanii promocyjno-informacyjnej  

w Internecie na rynkach: Rosja, Ukraina, Norwegia, USA, ZEA, której celem będzie promocja 

Polski jako miejsca świadczenia usług prozdrowotnych w następujących obszarach produktowych: 

usługi medyczne, usługi uzdrowiskowe, spa & wellness zgodnie z charakterystyką 

potrzeb/zainteresowań na danym rynku:  

 

Ukraina 

obszar rodzaj usługi lokalizacja hasła 

Usługi 

medyczne 

onkologia,  

okulistyka, 

 chirurgia 

specjalistyczna  

Warszawa,  

Lublin  

1. Innowacyjne terapie onkologiczne 

zwiększające szanse leczenia. Bieżący dostęp 

do aktualizowanych systemów 

diagnostycznych.  

2. Unikatowa, szybka diagnostyka 

okulistyczna za pomocą smartfona. 

3. Unikalne terapie otolaryngologiczne 

wykorzystujące najnowsze technologie. 

Uzdrowiska pobyty 

rehabilitacyjne 

z zakresu 

kardiologii, 

ortopedii. 

uzdrowiska z 

woj. 

małopolskiego 

oraz 

dolnośląskiego 

1. Pobyty uzdrowiskowe dostępne dla osób 

dializowanych. Zakwaterowanie i dializa w 

tym samym obiekcie. 

2. Unikalne wody termalne.  

3. Wyjątkowe gazy lecznicze o właściwościach 

terapeutycznych 

Wellness & 

spa 

hotele z 

luksusową 

ofertą. 

obiekty z woj. 

lubelskiego oraz 

świętokrzyskiego.  

1. Nowoczesny basen leczniczy oczyszczany 

nanosrebrem zapewniający bezpieczeństwo 

zdrowia. 

2. Basen z  najsilniejszą solanką siarczkową na 

świecie. 

3. Basen z białej glinki umożliwiający kąpiel 

całego ciała. 

 

Rosja 



 

 

 

 

 

 

obszar rodzaj usługi lokalizacja hasła 

Usługi 

medyczne 

onkologia,  

rehabilitacja,  

chirurgia 

specjalistyczna. 

Gdańsk,  

Warszawa 

 

1.Innowacyjne terapie onkologiczne 

zwiększające szanse leczenia. Bieżący dostęp 

do aktualizowanych systemów 

diagnostycznych.  

2. kompleksowa i intensywna rehabilitacja z 

wykorzystaniem kombinezonów 

rehabilitacyjnych 

3.  Zaawansowane, autorskie metody leczenia 

chorób genetycznych. 

Uzdrowiska Rehabilitacja 

układu krążenia i 

oddechowego, 

narządów ruchu, 

rehabilitacja 

układu 

neurologicznego. 

uzdrowiska z 

woj. kujawsko-

pomorskiego 

oraz łódzkiego. 

1.Największa tężnia solankowa w Europie. 

2. Bogate, unikalne wody geotermalne 

wszechstronnie wykorzystywane. 

 

Wellness & 

spa 

Duże hotele 

oferujące szeroki 

zakres usług  

z rozbudowaną 

infrastrukturą 

wellness i spa, 

parki wodne, 

atrakcje dla 

dzieci 

obiekty z woj. 

podlaskiego, 

podkarpackiego 

oraz 

warmińsko-

mazurskiego.   

1.Pełna diagnostyka i rehabilitacja choroby 

Raynauda. 

2. Unikalna Bania Ruska z przepięknym 

widokiem. 

3.Unikalne  japońskie Sento SPA w klimacie 

dekonstruktywizmu. 

 

 

Norwegia 

obszar rodzaj usługi lokalizacja hasła 

Usługi 

medyczne 

Usługi 

stomatologiczn

e, leczenie 

chorób 

rzadkich. 

Gdańsk,  

Kraków 

1. Innowacyjny skaner zewnątrzustny 

doskonalący oraz upraszczający leczenie. 

2. Komputerowe planowanie leczenia z 

wykorzystaniem najnowszego 

oprogramowania. 

3. Nowoczesny sprzęt leczenie boreliozy 

metodą hipotermii. 

Uzdrowis

ka 

Pobyty 

rehabilitacyjne 

uzdrowiska z 

woj. 

zachodniopomors

1. Wysokiej jakości borowina, bardzo aktywna, 

znakomicie utrzymująca ciepło. 

2. Bogate źródło samowypływającej solanki. 



 

 

 

 

 

 

kiego  

Wellness 

& spa 

Zabiegi 

relaksujące 

oraz 

upiększające. 

obiekty z woj. 

pomorskiego oraz 

zachodniopomors

kiego 

1.  Najbardziej zasolony basen w Polsce.  

2. Kąpiel w piwie, bogata w 

wysokowartościowe naturalne składniki. 

 

 

USA 

obszar rodzaj usługi lokalizacja hasła 

Usługi 

medyczne 

Neurochirurgia,  

ortopedia,  

okulistyka, 

 rehabilitacja 

neurologiczna 

Warszawa,  

Kraków,  

Bielsko Biała  

1.Unikalna, zaawansowana endoskopowa 

metoda leczenia  kręgosłupa. 

2. Mikroinwazyjna chirurgia zaćmy przez 

wszczepienie mikroimplantów. 

3. Jeden z niewielu w Europie 

certyfikowany ośrodek rehabilitacji 

choroby Huntingtona. 

Uzdrowiska Pobyty 

rehabilitacyjne 

pooperacyjne, 

po zabiegach.  

uzdrowiska z woj. 

śląskiego, 

małopolskiego 

oraz 

dolnośląskiego. 

 

1. Jedno z największych uzdrowisk w 

Europie, posiada jedno z najlepszych złóż 

solankowych. 

2. Unikatowy leczniczy klimat kopalnia 

soli.  

3.Unikatowe kąpiele świerkowe naturalnie 

pozyskiwane. 

Wellness & 

spa 

 Hotele z 

oryginalną 

ofertą. 

obiekty z woj. 

kujawsko-

pomorskiego oraz 

dolnośląskiego. 

1.Unikatowe winne SPA leczące 

winoterapią. 

2. Wyjątkowa łaźnia wykorzystująca do 

leczenia miód. 

 

 

ZEA 

obszar rodzaj usługi lokalizacja hasła 

Usługi 

medyczne 

ortopedia,  

bariatria,  

rehabilitacja,  

neurochirurgia 

Kielce,  

Kraków,  

Jelenia Góra. 

 

 

 

1. Nowatorskie metody rehabilitacji 

generujące prawidłowe wzorce motoryczne. 

2. Komputerowa nawigacja w implantacji 

endoprotez ograniczająca uciążliwe 

leczenie. 

3. Bezpieczne zabiegi laparoskopowe 

wykonywane w najnowszej technologii  

3D. 

 

Uzdrowiska Pobyty Uzdrowiska z 1. Basen solankowy o wyjątkowych 



 

 

 

 

 

 

rehabilitacyjne woj. 

mazowieckiego 

oraz 

dolnośląskiego. 

 

właściwościach kosmetycznych i 

leczniczych. 

2. Lecznictwo mineralne w osobliwym 

klimacie naturalnym.  

 

Wellness & 

spa 

Pobyty 

relaksacyjne, 

zabiegowe, 

kosmetyczne, 

regeneracyjne 

Obiekty z woj. 

pomorskiego, 

kujawsko-

pomorskiego oraz 

mazowieckiego 

 

 

1. Zabiegi z wykorzystaniem bursztynu.  

2. Wyjątkowy bezchlorowy basen z wodą 

ożywioną. 

3. Pierwsza w Europie rehabilitacja oparta o  

strukturalną pracę z ciałem. 

 

 

Przedmiotem koncepcji jest: 

1. identyfikacja grup celowych na rynkach: Rosja, Ukraina, Norwegia, USA, ZEA; 

2. identyfikacja działań konkurencji; 

3. ustalenie typowych schematów zachowań w grupach docelowych na drodze wyszukiwania 

i przygotowywania się do wyjazdów prozdrowotnych - analiza miejsc styku przekazu z 

marką; 

4. określenie taktyki działań oraz wyznaczenie szczegółowych celów dla danego kanału; 

5. przeanalizowanie i dobór narzędzi digital i na tej podstawie określenie proporcji ich 

użycia; 

6. optymalizacja budżetu; 

7. przygotowanie media planu kampanii; 

8. zaplanowanie landing page dla kampanii dla każdego z rynków; 

9. zarekomendowanie KPI związanego z ruchem na stronie kampanii; 

10. ustalenie kosztów związanych z kreacją, prawami autorskimi oraz utworzeniem landing 

page’ów i ich uaktualnianiem/optymalizacją pod kątem ruchu i maksymalizacji KPI; 

11. opracowanie raportowania przebiegu, skuteczności oraz efektów kampanii; 

12. określenie w jaki sposób będzie mierzona realizacja założonych celów. 

 

Szczegółowy opis koncepcji: 

 

1. identyfikacja grup celowych na rynkach: Rosja, Ukraina, Norwegia, USA, ZEA;  

a. uzasadnienie doboru grup celowych,  

b. określenie profili demograficznych i psychograficznych, motywacji, barier oraz 

problemów, zachowań konsumenckich itd., 

c. wskazanie jak ta charakterystyka wpływa na dobór kanałów komunikacji (miejsca 

styku przekazu z marką), ich sposób użycia. 



 

 

 

 

 

 

 

2. identyfikacja działań konkurencji;  

a. wskazanie dla każdego rynku bezpośredniej konkurencji w kontekście 

planowanych działań  z wykorzystaniem narzędzi do monitorowania reklam, 

b. wskazanie benchmarków dla każdego rynku (z kim konkurujemy w wybranych 

zakresach usług), 

c. rozłożenie budżetów nie mniej dokładnie niż w podziale na kanały komunikacji i na 

miesiące, 

d. przeanalizowanie działań konkurencji, 

e. rekomendacja do podjęcia (lub do zaniechania) działań w kanałach komunikacji. 

3. ustalenie typowych schematów zachowań w grupach docelowych na drodze wyszukiwania 

i przygotowywania się do wyjazdów prozdrowotnych - analiza miejsc styku przekazu z 

marką;  

 

a. identyfikacja potencjalnych kontekstów do komunikacji,  

b. określenie potencjału kanałów komunikacji (m.in. liczbę użytkowników, ich profil, 

AFF), 

c. wskazanie do ich wykorzystania (lub do braku wykorzystania). 

 

4. określenie taktyki działań oraz wyznaczenie szczegółowych celów dla danego kanału; 

a. w tym wyszczególnienie formatów reklamowych, które mają być wykorzystywane, 

b. rozłożenie aktywności w czasie w każdym z kanałów oraz oszacowanie wielkości 

ruchu w podziale nie mniej dokładnym niż miesięczny. 

 

5. przeanalizowanie i dobór narzędzi digital i na tej podstawie określenie proporcji ich 

użycia; 

a. wyznaczenie budżetu dla każdego z kanałów/grup celowych itd. w oparciu 

o założone wcześniej cele. 

b. określenie całkowitego budżetu dla kampanii 

 

6. optymalizacja budżetu; 

a. opisanie sposobów i sytuacji, w których budżet będzie optymalizowany (jak często 

będą robione takie analizy, co będzie brane pod uwagę) 

b. wyszczególnienie narzędzi służących do tego celu oraz opisanie jak będą one 

stosowane 

 

7. przygotowanie media planu kampanii;  

a. powinien uwzględniać on najważniejsze informacje o planowanych mediach oraz 

najważniejszych parametrach kampanii w podziale na rynki oraz na obszary 

działania: 

i. nazwa/ temat emisji, 



 

 

 

 

 

 

ii. kanał/medium emisji np. strona internetowa, mailing, lokalna sieć 

afiliacyjna, Google Display Network, LinkedIn itp., 

iii. słowa kluczowe, które zostały wzięte do estymacji kosztów, 

iv. rynek/kraj, 

v. rodzaj i format reklamy, 

vi. start – koniec emisji: okres kampanii to listopad 2018 r. – kwiecień 2019 r., 

vii. liczba kliknięć w reklamę, 

viii. liczba zaangażowanych odwiedziny strony, 

ix. wskaźnik CTR, 

x. średnie CPC, 

xi. inne parametry mediowe/komunikacyjne, 

xii. zaplanowany budżet,  

b. będzie on następnie przedmiotem oddzielnego postępowania przetargowego. 

c. całkowita wartość kampanii, uwzględniająca wszystkie koszty, w tym także praw 

autorskich, kreacji, przygotowania i prowadzenia landing page, tworzenia treści na 

landing page oraz wszystkich treści reklamowych nie może przekroczyć kwoty 

1.816.000 zł. brutto (słownie: jeden milion osiemset szesnaście tysięcy złotych). 

 

8. zaplanowanie landing page dla kampanii dla każdego z rynków;  

a. określenie jakie treści mają się na nich znaleźć, w jakim układzie,  

b. opisanie jaki jest preferowany sposób poruszania się po nich internauty,  

c. wskazanie gdzie ten ruch ma dalej być kierowany,  

d. Landing page ma funkcjonować w strukturze drzewka istniejącej strony 

Polska.Travel w przyjaznym adresie (krótka nazwa po znaczniku “/”) i powinien 

zostać wykonany w CMS Joomla v.3.8., 

e. Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość zarządzania treściami w zakresie 

landing page, 

f. Landing Page ma być wykonany w następujących wersjach językowych: 

i. LP rosyjski – j. rosyjski, w strukturze https://www.poland.travel/ru/, 

ii. LP ukraiński – j. ukraiński, w strukturze https://www.polscha.travel/uk/, 

iii. LP norweski – j. norweski, w strukturze https://www.polen.travel/no/, 

iv. LP USA – j. angielski (w wersji USA), w strukturze 

https://www.poland.travel/en/, 

v. LP ZEA – j. angielski, w strukturze https://www.poland.travel/en/. 

 

9. zarekomendowanie KPI związanego z ruchem na stronie kampanii;  

a. określenie jakie KPI mają być osiągnięte dla każdego z rynków 



 

 

 

 

 

 

b. określenie wartości KPI, które ma być osiągnięte dla każdego z rynków i każdego 

obszaru przez okres trwania kampanii, 

c. KPI muszą odnosić się bezpośrednio do ruchu na landing page, który związany jest 

z obszarami, rodzajami usług, lokalizacjami i hasłami usług prozdrowotnych dla  

każdego z krajów, 

d. określenie poziomu viewability, które zapewni odpowiednio intensywny (długi) 

kontakt z przekazem znajdującym się na stronie,  

e. przedstawienie narzędzi (traktowanymi jako standard rynkowy), którymi będzie 

dokonywany pomiar.  

 

10. oszacowanie kosztów związanych z kreacją, prawami autorskimi oraz utworzeniem 

landing page’ów i ich uaktualnianiem/optymalizacją pod kątem ruchu i maksymalizacji 

KPI; 

 

11. opracowanie raportowania przebiegu, skuteczności oraz efektów kampanii;  

a. w jakim cyklu ma to raportowanie się odbywać,  

b. jakie informacje mają być przekazywane,  

c. w jakiej formie. 

 

12. określenie w jaki sposób będzie mierzona realizacja założonych celów; 

a. w tym częstotliwość dokonywania takich pomiarów, 

b. wskazanie narzędzi i sposobu ich wykorzystania. 

 

Termin realizacji kampanii: listopad 2018r. – kwiecień 2019r. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 7 dni od momentu podpisania umowy  

 

Budżet na przygotowanie koncepcji wraz z wynagrodzeniem Wykonawcy: maksymalnie 

62.000 zł brutto. 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2  



 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający: 

Polska Organizacja Turystyczna 

ul. Chałubińskiego 8 

00 – 613 Warszawa 

 

O F E R T A 

 

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 

.......................................................................................................................... 

NIP ...................................   REGON .............................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

..................................................................................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ....................................................  

Numer telefonu: 0 (**) .............................. Numer faksu: 0 (**).............................. 

e-mail .............................................................................................................. 

 

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego na Przygotowanie koncepcji 

kampanii promocyjno-informacyjnej w Internecie na rynkach: Rosja, Ukraina, 

Norwegia, USA, ZEA, której celem będzie promocja Polski jako miejsca świadczenia 

usług prozdrowotnych w następujących obszarach produktowych: usługi medyczne, 

usługi uzdrowiskowe, spa & wellness, zgodnie z charakterystyką potrzeb/zainteresowań 

na danym rynku w ramach Branżowego Programu Promocji Usług Prozdrowotnych, 

realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną jako partnera  projektu  

„Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej 

Gospodarki- Brand”, wdrażanego przez Ministerstwo Rozwoju w poddziałaniu 3.3.2 

POIR 2014-2020., zgodnie z wymogami zawartymi w  ogłoszeniu z dnia 22.08.2018r., 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 

 

1) CENA całkowita netto ……………………(słownie: ………………)  

Cena całkowita brutto…………………………………. zł brutto 

tj. słownie ……………………………………………………………………………… złotych 

brutto. 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego  

w ogłoszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uzyskaliśmy wszelkie niezbędne 

informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, a także akceptujemy projekt 

umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego. 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Do niniejszej oferty załączamy następujące dokumenty: 

• Koncepcja kampanii …………. 

 



 

 

 

 

 

 

 

.........................., dn. ........................                  …………..................................... 

      (podpis uprawnionego  

        przedstawiciela wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia koncepcji  

kampanii promocyjno-informacyjnej w Internecie na rynkach w następujących państwach: 

Rosja, Ukraina, Norwegia, USA, ZEA.  Celem kampanii będzie promocja Polski jako 

miejsca świadczenia usług prozdrowotnych w następujących obszarach produktowych: 

usługi medyczne, usługi uzdrowiskowe, spa & wellness, zgodnie z charakterystyką 

potrzeb/zainteresowań na danym rynku.  

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: 

 

a) identyfikacja grup celowych na rynkach: Rosja, Ukraina, Norwegia, USA, ZEA; 

b) identyfikacja działań konkurencji; 

c) ustalenie typowych schematów zachowań w grupach docelowych na drodze 

wyszukiwania i przygotowywania się do wyjazdów prozdrowotnych - analiza miejsc 

styku przekazu z marką; 

d) określenie taktyki działań oraz wyznaczenie szczegółowych celów dla danego kanału; 

e) przeanalizowanie i dobór narzędzi digital i na tej podstawie określenie proporcji ich 

użycia; 

f) optymalizacja budżetu; 

g) przygotowanie media planu kampanii; 

h) zaplanowanie landing page dla kampanii dla każdego z rynków; 

i) zarekomendowanie KPI związanego z ruchem na stronie kampanii; 

j) ustalenie kosztów związanych z kreacją, prawami autorskimi oraz utworzeniem 

landing page’ów i ich uaktualnianiem/optymalizacją pod kątem ruchu i 

maksymalizacji KPI; 

k) opracowanie raportowania przebiegu, skuteczności oraz efektów kampanii; 

l) określenie w jaki sposób będzie mierzona realizacja założonych celów. 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy. 

4. Zamówienie jest  realizowane w ramach działania 3.3.2 Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 i jest współfinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

 

 

§ 2. 



 

 

 

 

 

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy w terminie do …………… r., przy 

czym kampania będzie realizowana w terminie listopad 2018 r. – kwiecień 2019 r. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy innemu podmiotowi. W takim 

przypadku jest odpowiedzialny za jego działania jak za własne. 

 § 4. 

1. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy, na jego zapytanie, niezbędnych 

konsultacji i wyjaśnień, dotyczących wykonywania umowy. 

2. Strony umowy wyznaczają swoich przedstawicieli do bezpośrednich kontaktów między 

sobą w osobach: 

 

1) ze strony Zamawiającego: 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

2) ze strony Wykonawcy: 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

§ 5. 

 

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy 

wynagrodzenie brutto w kwocie ................. zł (słownie:  ........................... ). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacone będzie na podstawie prawidłowo 

wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty jej przyjęcia. Podstawą przyjęcia 

przez Zamawiającego faktury, będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony protokół 

odbioru zrealizowanych prac. 

 

   § 6. 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może: 

1) odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 15 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 albo 

2) udzielić dodatkowego terminu do wykonania umowy i żądać zapłaty kary umownej w 

wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia, a w przypadku niewykonania umowy w dodatkowym terminie, odstąpić od 

umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 5 ust. 1. 

 

2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdyby 

Zamawiający poniósł szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 



 

 

 

 

 

 

umowy, może on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia zastrzeżonych kar umownych z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 7. 

1. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do wykonanych w ramach koncepcji projektów graficznych, 

audiowizualnych i 

innych kreatywnych działań, zaproponowanych przez Wykonawcę, w szczególności strony 

internetowej oraz szczegółowej koncepcji kampanii, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2, na 

następujących polach 

eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, 

kserograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) wprowadzanie do obrotu; 

3) użyczanie; 

4) wprowadzanie do pamięci komputera; 

5) publikowanie w dowolnych wydawnictwach, publiczne udostępnianie w 

szczególności poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 

nadawanie, reemitowanie oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach 

elektronicznych, a w szczególności w Internecie. 

2. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 

wszystkich utworów, 

o których mowa ust. 1, sporządzonych przez Zamawiającego albo dla Zamawiającego i 

przenosi na 

Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do nich, 

na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 1.. 

 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1, zawiera wynagrodzenie z tytułu 

przekazania praw autorskich na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1, oraz 

wynagrodzenie za zezwolenie i przekazanie prawa do zezwalania, o których mowa w ust. 

2. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie zezwolenia nie jest 

limitowane co do czasu oraz terytorium i obejmuje rozporządzanie i korzystanie z 

utworów, o których mowa w ust. 1, lub ich opracowań zarówno w całości, jak i w 

częściach, samodzielnie, jak i w ramach materiałów wydawanych przez Zamawiającego. 



 

 

 

 

 

 

5. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw 

majątkowych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób współtworzących kampanię. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia w zakresie praw 

autorskich zgłaszanych przez osoby trzecie. 

7. Wykonawca oświadcza, że osoby, którym przysługują osobiste prawa autorskie do 

materiałów, o których mowa w ust. 1, złożą oświadczenie o niewykorzystywaniu 

przysługujących im osobistych praw w tych materiałów. 
 

§ 8. 

1. Wymienione w niniejszej umowie załączniki stanowią jej integralną część. 

2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

§ 9. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy, o której mowa w ust. 1, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 
 

§ 10. 

Spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy, podlegać będą rozpoznaniu przez  sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11. 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

jeden otrzyma Wykonawca, a drugi Zamawiający. 

Zamawiający          Wykonawca 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

Załącznik nr 2 – Wyciąg z Ofertą



 

 

 


