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Warszawa, 04.03.2019 r. 

Sprawa nr 15/4//2019/BP 

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie otwartego 
konkursu ofert na realizację video kampanii promocyjnej pod nazwą „OPOCZYWAJ W POLSCE“. 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 
Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od wykonawców. 

 
Pytanie 1  
Czy znana jest wysokość budżetu czy mamy go zarekomendować? 

Odpowiedź 1 (udzielona w dniu 01.03.2019) 
Zamawiający na tym etapie postępowania nie ujawnia kwoty jaka zostanie przeznaczona na 
sfinansowanie tego zamówienia, aczkolwiek proszę wziąć pod uwagę regulację prawną  odnoszącą 
się do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamawiających tzw. klasycznych. 

Pytanie 2  
Chciałam prosić o podanie wartości zamówienia do postępowania: Realizacja video kampanii 

promocyjnej pod nazwą „ODPOCZYWAJ W POLSCE“. 

Odpowiedź 2 
Zamawiający w dniu dzisiejszym tj. 04.03.2019 z uwagi na dużą ilość pytań postanowił ujawnić budżet 
szacunkowy kampanii tj. 106 000 złotych brutto. 

Pytanie 3  
Czy długość filmów 30 sekund jest wartością minimalną czy precyzyjną długością oczekiwanych 
filmów 
Odpowiedź 3 
Długość filmu została precyzyjne określona w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w punkcie mówiącym  
o działaniach video cyt.: ”1. Przygotowanie atrakcyjnych i angażujących 13 filmów tzw. mini 
prezentacji video promujących laureatów certyfikatów w długości:  a) 30 sec – film - formuła mini 
prezentacji obiektu, zawierająca elementy reportażu o każdym produkcie, w tym pokazanie wartości 
danej atrakcji w sposób zachęcający do odwiedzenia danego miejsca.” 

Pytanie 4  

Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy znana jest kwota jaką Państw chcielibyście przeznaczyć na jego 

realizację? Jeśli tak, to czy mogę prosić o podanie nam tej kwoty? 

Odpowiedź 4  
Odpowiedź jak dla pytania nr 2 
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Pytanie 5  
Jakie działania mają zostać konkretnie wzięte pod uwagę w naszej wycenie? Na podstawie 
załączonego briefu jako agencja przyjęlibyśmy takie założenia do wyceny:  

a) opracowanie koncepcji graficznej wraz z przekazaniem majątkowych praw autorskich 
b) opracowanie KV kampanii 
c) opracowanie 13 scenariuszy spotów 30 sek 
d) opracowanie koncepcji 4 dodatkowych działań w online –> i tu pytanie czy mamy również 

wycenić realizację tychże działań? W zależności od stopnia skomplikowania tychże działań, 
cena może być różna, co za tym idzie wpływać na cenę total. 

e) koncepcja 2 dodatkowych działań w prasie –> i tu pytanie czy mamy również wycenić 
realizację tychże działań? W zależności od stopnia skomplikowania tychże działań, cena może 
być różna, co za tym idzie wpływać na cenę total. 

f) produkcja 13 spotów  w briefie od Państwa wspomina się o ekspertach, pracownikach tych 
różnych miejsc, których wypowiedzi miałyby się znaleźć w tych spotach, pytanie czy ich udział 
jest za darmo? Bo jeśli nie to wchodzą koszty typu prawa do wizerunku, wynagrodzenie za 
udział w nagraniu, które na tym etapie będziemy tylko wstanie oszacować. 

g) tłumaczenie napisów na angielski do angielskich wersji spotów – na ten moment ciężko 
będzie to wycenić, nie mając scenariuszy do wszystkich spotów, zatem pytanie, czy to  
w ogóle brać pod uwagę w wycenie? 

h)  copy do postów na fb i artykułów – bez precyzyjnego harmonogramu aktywności do 
kampanii ciężko podać konkretną kwotę, można zrobić założenie, że do każdego filmiku 
robimy po dwa posty, dwa artykuły; prosimy o potwierdzenie, czy tak mamy podejść do 
wyceny? 

i) opracowanie grafik do social media (na FB, IG, Twittera) – tu w zależności od formatów 
(formaty standardowe statyczne, canvas, video, gif, stories), również cena może być różna; 
zatem na potrzeby wyceny potrzebowalibyśmy bardziej precyzyjnych założeń. 

j) opracowanie harmonogramu aktywności 
k) Zakup mediów w SM przy założeniu minimum 400 wyświetleń, media plan 
l) dysk 6Tera 
m)  opracowanie raportów: 1. Pełnego raportu z wyników kampanii, 2 raport efektywności  

z przeprowadzonej kampanii. 
 
Odpowiedź 5 
Odpowiedzi do powyższych pytań: 

a) Zamawiający potwierdza, że jest to poprawne założenie. 
b) Zamawiający potwierdza, że jest to poprawne założenie.  
c) Zamawiający nie wskazuje, że muszą to być dokładne scenariusze, lecz wskazuje na zarysy 

scenariuszy do każdego produktu turystycznego wskazanego w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia. 

d)  Zamawiający  prosi o wycenę tych działań.  
e) Zamawiający  prosi o wycenę tych działań 
f)  Udział osób występujących w filmie jest uzależniony od koncepcji projektu przedstawionego 

przez Państwa. Udział pracowników danego obiektu turystycznego powinien odbyć się 
bezpłatnie, ale Zlecający nie może tego zagwarantować. Każda osoba występująca w filmie 
powinna wyrazić zgodę na publikacje wizerunku. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia 
w filmach mogą wziąć udział bohaterowie pracujący na co dzień w danym produkcie (ekspert, 
przewodnik lub inne osoby zaakceptowane wcześniej przez Zamawiającego). 

g) Zamawiający prosi o uwzględnienie wyceny tłumaczenia i napisów w wersji językowej 
angielskiej.  



 
 

h) Ilość postów uzależniona jest od Państwa koncepcji promocji kampanii, która zostanie 
oceniona przez komisję konkursową. 

i) Zamawiający prosi o wycenę takich formatów jakie Państwo będzie chcieli zaproponować  
w swojej ofercie.  

j) Zamawiający potwierdza, że jest to poprawne założenie.  
k) Zamawiający przyjmuje, że zadanie zostanie zrealizowane po osiągnieciu 400 000 wyświetleń 

wszystkich filmów ze wszystkich źródeł. Zamawiający prosi o przedstawienie media planu 
działania. 

l) Zamawiający prosi o przekazanie wszelkich materiałów na dysku 6TB. 
m)  Zamawiający prosi o przygotowanie wszelkich raportów, o których mowa w Opisu  

Przedmiotu :  
1. Przygotowanie pełnego raportu z wyników kampanii w tym szczególności podział na 

oglądalności filmów ze wszystkich źródeł, w tym wyszczególnienia na poszczególne 
kanały. 

2. Opracowanie i przedstawienie raportów efektywnościowych z przeprowadzonej 
kampanii w terminie 3 tygodni od daty zakończenia kampanii. 

3. Przygotowanie raportu w postaci prezentacji power point. 
 
Pytanie 6 

Jaką funkcję pełniły filmy z linków?  
Odpowiedź 6 
Załączone do Opisu Przedmiotu Zamówienia linku do filmów pełnia funkcje informacyjna dla 
Wykonawcy pod kątem charakterystykę danego obiektu oraz tworzą listę laureatów konkursu. 

 
Pytanie 7 
Czy macie Państwo prawa by na tych filmach pracować i np. je przemontować?  
Odpowiedź 7 
Zamawiający posiada wszelkie prawa do publikacji filmów udostępnionych w postaci linków. 
Przedmiot zamówienia o których mowa nie przewiduje zaczerpnięcia materiałów filmowych z filmów 
już zrealizowanych przez Zamawiającego.  

 
Pytanie 8 
Dlaczego potrzebujecie Państwo filmów promujących atrakcje, skoro w przesłanych linkach 
znajdują się…filmy promujące ubiegłorocznych zwycięzców?  
Odpowiedź 8 
Zamawiający zgodnie z  Opisem Przedmiotu Zamówienia zleca Wykonawcy przeprowadzenie   
i przygotowanie video kampanii promocyjnej online promującej laureatów konkursu na „Najlepszy 
Produkt Turystyczny – Certyfikat POT 2018“ pod nazwą „OPOCZYWAJ W POLSCE w skład której  
między inny wchodzi stworzenie 13 filmów o długości 30 sekund . 
 
 
 
 
 
 
 
 


