
 
 
 

 

Poznań, 13 listopada 2018 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na publikację ogłoszenia prasowego na rzecz Wielkopolskiego Funduszu 

Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z podziałem na części. 

W związku z tym, że w trakcie postępowania ofertowego wpłynęły pytania co do treści Zapytania ofertowego, 

Zamawiający przekazuje odpowiedzi na rzeczone pytania. 

Pytanie 1: 

„Pytanie do części I zapytania ofertowego: czy publikacja ma być w piątkowym wydaniu wielkopolskim,  

czy krajowym?” 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Zamawiający wyjaśnia, że część I zamówienia odnosi się do publikacji ogłoszenia prasowego w dzienniku  

o zasięgu ogólnopolskim na mutacji regionalnej z zasięgiem na województwo wielkopolskie. 

Pytanie 2: 

„Pytanie do części I zapytania ofertowego: za jaki okres ma być podany nakład? Czy dotyczy piątkowego 

wydania krajowego?” 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Zamawiający wyjaśnia, że należy wykazać ogólny nakład za rok 2017, zgodnie z ZKDP. 

Pytanie 3: 

„Czy deadline na złożenie oferty upływa 13.11.2018 r. do godz. 12 ?” 

Odpowiedź na pytanie 3: 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 14 listopada 2018 do godz. 15.30. 

Pytanie 4: 

„Państwa formularz oferty (załącznik nr 1) zawiera wycenę dla ogólnopolskich wydań prasowych, tymczasem 

w zapytaniu ofertowym mamy jeszcze punkty dotyczące regionalnych wydań oraz internetowych np.: 



 
 
 

 

b) ogłoszenie na mutacji regionalnej z zasięgiem na województwo wielkopolskie - w każdy piątek w okresie 

od podpisania umowy do 31.12.2018 r.;  

d) ogłoszenie powinno być dostępne w internetowych wydaniach tytułu prasowego bez limitu odsłon w dniu 

kolejnym po publikacji w prasie oraz w kolejnych 6 dniach kalendarzowych  (w sumie 7 dni kalendarzowych). 

Zamawiający wymaga również archiwizowania ogłoszenia prasowego przez okres 1 roku; e) umieszczenie 

postu z ogłoszeniem reklamowym na profilu Facebook - w dniu kolejnym  po każdej publikacji w prasie; 

Z związku z tym prosiłbym o informację w których miejscu możemy umieścić wycenę dla powyższych 

punktów.” 

Odpowiedź na pytanie 4: 

Zamawiający wyjaśnia, że zapytanie ofertowe składa się z 4 części, a wskazane w danej części podpunkty  

są jej nierozłącznym elementem, nie ma możliwości umieszczenia wyceny dla każdego z wymienionych 

podpunktów osobno. 

Pytanie 5: 

„Nie posiadamy w swoich tytułach prasowych wydania kwartalnego o zasięgu regionalnym (wojewódzkim) 

(4. część IV). Czy w związku z tym możemy złożyć ofertę na pozostałe wydania?” 

Odpowiedź na pytanie 5:  

Zamawiający wyjaśnia, że oferta może zostać złożona na dowolną część zapytania ofertowego. 

Pytanie 6: 

„Czy wykaz usług (załącznik nr. 2) musi być również dostarczony w dniu dzisiejszym do godz. 12?? Informację 

od Pani Elżbiety Kaczmarskiej o przetargu otrzymaliśmy w piątek (9 listopada) po godz. 15, stąd nie było 

możliwości, by w tak krótkim czasie zebrać rekomendację od innych podmiotów z którymi współpracujemy.” 

Odpowiedź na pytanie 6: 

Zamawiający wyjaśnia, że Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego stanowi nierozerwalny element Zapytania 

ofertowego. Brak Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego może skutkować odrzuceniem oferty.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 14 listopada 2018 r.  

do godz. 15.30. 

ZARZĄD  

 

//Prezes Zarządu  //Wiceprezes Zarządu  

     Hubert Zobel  Jarosław Sierszchulski  

 


