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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie zgodnie z koncepcją Zamawiającego kampanii 

promocyjno-informacyjnej w Internecie wraz z przygotowaniem kreacji 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.  

 

Przedmiotem wykonania jest: 

1. Realizacja kampanii reklamowej zgodnie z koncepcją (media planem), 
2. Przygotowanie i wykonanie wstępnej linii kreatywnej wykorzystywanej przy realizacji 

kampanii reklamowej zgodnie z kosztami na ten cel przeznaczonymi i oznaczonymi w 
koncepcji, 

3. Przekazanie praw autorskich zgodnie z kosztami na ten cel przeznaczonymi i oznaczonymi w 
koncepcji, 

4. Wykonanie landing page dla kampanii dla każdego z rynków; ich uaktualnianie/optymalizacja 
pod kątem ruchu i maksymalizacji KPI zgodnie z koncepcją, 

5. Raportowanie przebiegu, skuteczności oraz efektów kampanii zgodnie z wytycznymi 
znajdującymi się w koncepcji, 

6. Optymalizacja budżetu w celu maksymalizacji KPI zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w 
koncepcji. 

 
 
Szczegółowy opis wykonania: 

 
1. Realizacja kampanii zgodnie z koncepcją (media planem): 

a. uwzględnia on (media plan) najważniejsze informacje o planowanych mediach 
oraz najważniejszych parametrach kampanii w podziale na rynki oraz na obszary 
działania zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w koncepcji: 
i. nazwa/ temat emisji, 

ii. kanał/medium emisji np. strona internetowa, mailing, lokalna sieć afiliacyjna, 
Google Display Network, Facebook itp., 

iii. słowa kluczowe, które zostały wzięte do estymacji kosztów, 
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iv. rynek/kraj, 
v. rodzaj i format reklamy, 

vi. start – koniec emisji: okres kampanii to styczeń - maj 2019r., 
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. całkowita wartość kampanii, uwzględniająca wszystkie koszty Wykonawcy nie 
może przekroczyć kwoty przeznaczonej na ten cel przez Zleceniodawcę i powinna 
być rozplanowana w proporcjach 1:1:1:1:1 na każdy z rynków, po wyłączeniu nie 
więcej niż 15% całkowitej wartości kampanii związanych z budżetem na kreacje, 
przygotowaniem oraz prowadzeniem LP’y i prawami autorskimi.  

c. Jeżeli Wykonawca uzasadni, że realizacja zakładanych KPI jest niemożliwa w 
sposób przewidziany w media planie lub możliwe jest osiągnięcie wyższych KPI 
niż zakładane, Zamawiający może podjąć decyzję o realizacji kampanii w sposób 
wskazany przez Wykonawcę. 

 
2. Przygotowanie nie mniej niż dwóch wstępnych linii kreatywnych zgodnej z księgą 

identyfikacji wizualnej (CI) Zamawiającego: 
a. do wykorzystania w kampanii: strony docelowe (landing pages), formaty display, 

rich media, XHTML, reklamy wideo, reklam tekstowych, postów w mediach 
społecznościowych, mailingów, itp. w zależności od wytycznych znajdujących się 
w koncepcji,  

b. muszą promować Polskę jako miejsce świadczenia usług prozdrowotnych w 
następujących obszarach produktowych: usługi medyczne, usługi uzdrowiskowe, 
spa & wellness zgodnie z charakterystyką potrzeb/zainteresowań na danym 
rynku, 

c. Ilość kreacji - Zamawiający ocenia wstępnie, że podstawowych kreacji będzie nie 
mniej niż 10 dla każdego z rynków. Ilość ta nie uwzględnia ewentualnych 
optymalizacji kampanii pod kątem skuteczności reklam, 

d. elementami obowiązkowymi są: logo POT, kolaż z hasłem „Move your 
imagination” oraz uwzględnienie obrandowania unijnego i informacji o 
współfinansowaniu projektu ze środków UE, 

e. wstępna linia kreatywna ma być oryginalna, w przemyślany sposób na pokazująca 
walory zdrowotne, z uwzględnieniem wspólnego motywu przewodniego, 
wspólnego hasła oraz elementów graficznych, 

f. wstępna linia kreatywna ma być dostosowania do grupy docelowej, celów 
marketingowych oraz zasięgu,  

g. wstępna linia kreatywna ma być na tyle dynamiczna, by przyciągnąć uwagę 
odbiorcy, 

h. wspólne hasło przewodnie wstępnej linii kreatywnej ma być nieskomplikowane, 
czytelne, chwytliwe i jednoznacznie wskazujące Polskę jako destynację dla 
turystyki zdrowotnej, 
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i. zawierające wyraźne, zachęcające i jasno sformułowane CTA (Call to Action), 
j. poprawne od strony językowej (weryfikacja językowa przez native speakera), 
k. Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawność językową tekstów 

wykorzystywanych w kampanii w odpowiedniej wersji językowej, 
l. w zależności od skuteczności prowadzonej kampanii Wykonawca zobowiązany 

jest do optymalizowania kreacji oraz wprowadzania zmian zarówno w kreacji, 
formacie, jak i copy, 

m. produkcja zaakceptowanej przez Zleceniodawcę linii kreatywnej oraz wszystkich 
materiałów reklamowych, 

n. materiały reklamowe muszą spełniać wymagania specyfikacji technicznej 
wydawców, 

o. koszt kreacji nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na ten cel i znajdującej 
się w koncepcji. 

 
3. Przekazanie praw autorskich: 

a. do przygotowanych materiałów, treści, zdjęć i wizerunków, filmów 
oraz pozostałych elementów powstałych na rzecz kampanii, 

b. wszelkie prawa majątkowe do wyprodukowanych form reklamowych zostaną 
przeniesione na Zamawiającego, 

c. wszystkie materiały źródłowe, które zostaną wykorzystane do przygotowania 
reklam na potrzeby kampanii Zamawiającego, zostaną objęte licencją, bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych na ich używanie, 

d. w szczególności dotyczy to zdjęć, wizerunków, filmów, utworów muzycznych i 
innych, 

koszt praw autorskich nie może przekroczyć wartości przeznaczonej na ten cel i znajdującej się w 
koncepcji. 

4. Wykonanie landing page dla kampanii dla każdego z rynków: 
a. Wykonanie landing page w sposób i zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w 

koncepcji, 
b. Landing page ma funkcjonować w strukturze drzewka istniejącej strony 

Polska.Travel w przyjaznym adresie (krótka nazwa po znaczniku “/”) i powinien 
zostać osadzony w CMS Joomla v.3.8., 

c. Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość zarządzania treściami w zakresie 
landing page, 

d. 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. arabski, w strukturze https://www.poland.travel/en/. 

vi. Landing Page powinien być zoptymalizowany pod kątem wyszukiwarek 
internetowych (SEO) 
 

https://www.poland.travel/ru/
https://www.polscha.travel/uk/
https://www.polen.travel/no/
https://www.poland.travel/en/
https://www.poland.travel/en/
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5. Raportowania przebiegu, skuteczności oraz efektów kampanii: 
a. wykonywanie działań w sposób (m.in. przekazywanie odpowiednich informacji), z 

częstotliwością oraz w formie opisanej w koncepcji celu maksymalizacji KPI. 
b. zaproponowanie takiego rozwiązania, które wyeliminuje zagrożenie pojawienia 

się w kampanii autonomicznego ruchu, aktywności poprzez boty oraz tych 
działań, które w nieuczciwy sposób mogą wpłynąć na przebieg i wynik kampanii. 
Zamawiający oczekuje ponadto, że Wykonawca w wyrywkowy sposób będzie 
weryfikował uczestników kampanii pod kątem ww. zabronionych działań. 

 
 

6. Optymalizacja budżetu: 
a. wykonywanie działań w sposób, w sytuacjach i przy wykorzystaniu narzędzi 

służących do tych celów opisanych w koncepcji celu maksymalizacji KPI, 
b. 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). 

 
Termin realizacji kampanii: styczeń 2019r. – maj 2019r. 
 
 

KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT: 
 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione poniżej kryteria: 

Lp. Opis kryteriów oceny             Waga 

1 Cena 10% 

2 Realizacja Kluczowego Wskaźnika Sukcesu 75% 

3 Linia kreatywna  15% 

 

 

1) Kryterium cena (C) - waga 10%. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone  
w następujący sposób: 

 
   C = C min/ Co x 10 pkt  
gdzie: 
C – liczba punktów przyznanych za kryterium „Cena”, 
C min – najniższa cena oferty z pośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu, 
Co – cena oferty badanej, 
 
Oferta otrzyma 0 punktów jeśli Wykonawca zadeklaruje Cenę powyżej wartości, która dysponuje 

Zamawiający. 
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2) Punkty za kryterium „Realizacja Kluczowego Wskaźnika Sukcesu” zostaną przyznane w 

następujący sposób: 
 

     =   /      x 75 pkt 

gdzie: 
   – punkty za kryterium „Realizacja KPI” przyznane ocenianej ofercie, 
    – najwyższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert, 
  – wartość obliczanej oferty w danym kryterium, 
 
Oferta otrzyma 0 punktów jeśli Wykonawca zadeklaruje wartość Kluczowego Wskaźnika Sukcesu 

na poziomie niższym lub równym jego wartości znajdującej się w koncepcji. 
 

 
 
 

3) Punkty za kryterium „Linia kreatywna” zostaną przyznane w oparciu o przedstawioną 
prezentację (.ppt lub .pdf) w następujący sposób: 
 

Ocenianie 
cechy 
rozwiązania 

Liczba 
punktów 

Liczba przyznanych punktów 

Idea 
kreatywna 

0-4 Oferta otrzyma od 0 pkt do   4 pkt.  

Ocenie  podlegać będzie przedstawione przez Wykonawcę wstępne hasło 
przewodnie linii kreatywnej (komisja podczas przyznawania punktów 
będzie kierowała się tym, czy hasło jest nieskomplikowane, czytelne, 
zrozumiałe i chwytliwe) oraz jeśli Wykonawca we wstępnej linii kreatywnej 
użyje poprawnie języka pod względem gramatycznym i ortograficznym 
oraz zastosuje język korzyści dostosowany do szerokiej grupy celowej, a 
także zawrze wyraźne, zachęcające i jasno sformułowane CTA 
(Call to Action) 

0-6 Oferta otrzyma od 0 pkt do 6 pkt.  

Ocenie podlegać będzie przedstawiona przez Wykonawcę linia kreatywna. 
Komisja podczas przyznawania punktów będzie kierowała się jej 
dostosowaniem do wskazanych w koncepcji: założeń strategicznych, 
stopniem dostosowania do grupy docelowej, celów marketingowych oraz 
zasięgu, Polski jako miejsca świadczenia usług prozdrowotnych w 
następujących obszarach produktowych: usługi medyczne, usługi 
uzdrowiskowe, spa & wellness zgodnie z charakterystyką 
potrzeb/zainteresowań na danym rynku, a także faktem, czy: zawiera 
elementy obowiązkowe: logo POT, kolaż z hasłem „Move your 
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imagination”, uwzględnieniem obrandowania unijnego i informacji o 
współfinansowaniu projektu ze środków UE, linia kreatywna jest 
oryginalna, w przemyślany sposób pokazująca walory zdrowotne, z 
uwzględnieniem wspólnego motywu przewodniego, wspólnego hasła oraz 
elementów graficznych, linia kreatywna jest na tyle dynamiczna, by 
przyciągnąć uwagę odbiorcy, 
wspólne hasło przewodnie linii kreatywnej jest nieskomplikowane, 
czytelne, chwytliwe i jednoznacznie wskazujące Polskę jako destynację dla 
turystyki zdrowotnej, 

 

 

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

 
Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie 

marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój. 

 

 

 

 

 


