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DPR-III-4-1.434.19.2017 
 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Wyprodukowanie oraz emisja w regionalnej telewizji kablowej 
Magazynu Ekonomicznego oraz zwiastunów o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 
2014-2020”. 
 
 

WYJAŚNIENIE 
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający, informuje iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym, 

zgodnie z art. 38 ust.1 pkt 3) oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami. 
 
Pytanie nr 1 
Proszę o informację jak mamy interpretować zapis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt XIII, 
który znajduje się na str. 13,  zapis brzmi: 'Wykonawca zapewni odpowiednią promocję WRPO 2014+. Proszę o 
wyjaśnienie, co Wykonawca ma zapewnić w ramach promocji? Czy przez promocję rozumieją Państwo na 
przykład umieszczenie logotypów unijnych w tyłówkach transmisji "na żywo"?  
 
Odpowiedź nr 1 
Przez odpowiednią promocję WRPO 2014+ należy rozumieć to, że podczas wejścia antenowego „na żywo” 
Wykonawca zadba o to, aby w trakcie relacji pojawił się banner lub inny materiał promujący Fundusze 
Europejskie, albo umieści logotypy unijne w tyłówkach transmisji itp. W sytuacji braku tych materiałów 
wymagamy, aby dziennikarz poinformował widzów, że wydarzenie jest współfinansowane z Funduszy 
Europejskich.    
 
Pytanie nr 2 
Proszę o informację jak mamy interpretować zapis w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt 5 d) 
informacja o dostępności Magazynu dla osób niepełnosprawnych będzie oznaczona u góry zakładki, tak aby 
jednym kliknięciem przenieść się w miejsce, gdzie można odnaleźć wszystkie tłumaczenia, pogrupowane według 
tematu. 
Co mamy przez ten zapis rozumieć? Przecież Magazyny umieszczone w zakładce zgodnie z podpunktem 5c 
 będą miały napisy dla osób niesłyszących. Pojawia się więc pytanie, czy oczekują Państwo odrębnej zakładki, w 
której będą tylko tłumaczenia (napisy) z magazynów bez obrazu wideo? 
 
Odpowiedź nr 2 
Zapis w pkt 5 d) SOPZ dotyczy wyraźnego oznaczenia zakładki dedykowanej Magazynowi, że jest dostosowana 
do odbioru przez osoby niepełnosprawne. Nie oznacza to, że Wykonawca ma stworzyć odrębną zakładkę, w 
której będą tylko tłumaczenia (napisy) z magazynów bez obrazu wideo.  
 
Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.  
Termin  składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
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