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DRG-2.433.21.2017 
 

Poznań, 5 października 2017 r. 
 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
 
 
Dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kompleksowa realizacja zadania 
pn. „Program kreacji i promocji budowy Marki Wielkopolski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, 
Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, Projekt pozakonkursowy „Gospodarna Wielkopolska” 
 

WYJAŚNIENIE 
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

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

z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), Zamawiający 
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 
 

Pytanie nr 1- LOGO  
- czy logo ma się pojawić napis WIELKOPOLSKA czy MARKA WIELKOPOLSKA  
- kolorystyka logo jest dowolna? Trzymamy się cmyka?  
Odp.: 
Zgodnie z wytycznymi w zakresie przygotowania logotypu Marki zawartymi w SOPZ (zgodnie z wymaganiami 
opisanymi w rozdz. I zał. nr 4 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia jednego dowolnego, autorskiego 
(wstępnego) projektu logotypu Marki.  
 
Pytanie nr 2 - BADANIA ILOŚCIOWE w postaci ankiety internetowej  
- kogo konkretnie mamy przebadać? - mieszkańców Wielkopolski, czy Polski, w jakim celu jest przeprowadzone to 
badanie? co będziemy badać? - czy postrzeganie wizerunku Wielkopolski czy również projekty wizualne?  
- są dwa rodzaje badań internetowych: CAVI - badanie on line przeprowadzone przez internet oraz CAPI - badanie 
bezpośrednie przeprowadzone przez ankietera, który wprowadza wyniki odpowiedzi ankietowanych na tablecie. O 
której wersji Państwo myślicie? 
Odp.: 
Zgodnie z wytycznymi w zakresie przygotowania logotypu Marki zawartymi w SOPZ, PU I, pkt 1.1.3. Celem badania 
będzie poznanie opinii środowisk na temat opracowanego autorskiego (wstępnego) projektu logotypu Marki oraz 
postrzegania wizerunku Marki Wielkopolski. Zadaniem Wykonawcy jest przeprowadzenie sprawdzających 
badań ilościowych. Zadaniem Wykonawcy będzie określenie metodologii badania, w tym charakterystyki jakościowej 
i ilościowej badanych osób oraz projekt kwestionariusza ankiety internetowej (badanie on-line). Ponadto Wykonawca 
ma za zadanie przeprowadzenie badania na dowolnej reprezentatywnej grupie 500 osób zgodnie z przedstawioną 
przez Wykonawcę metodologią, która podlega akceptacji Zamawiającego.  
 
Pytanie nr 3 - STOISKO  
- w SOPZ jest mowa: "projekt stoiska ma uwzględniać oznakowanie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do SOPZ - o jakie 
załączniki chodzi? 
- w punkcie 4.1 podpunkt a jest mowa: " projekt powinien wykorzystać CI oraz ikony o których mowa w PU I pkt. 1.2.1 
m - czy na etapie przetargu mamy zaproponować także te ikony?  
Odp.: 
Załączniki nr 1 i 2 do SOPZ stanowią kolejno: 
Załącznik nr 1 do SOPZ stanowi dokument (załącznik) o nazwie: Herb województwa  

Załącznik nr 2  do SOPZ stanowi dokument (załącznik) o nazwie: Logotypy UE  
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Ikony są przygotowywane zgodnie z cz. II SOPZ, PU I pkt  1.2.1. na etapie przygotowywania Księgi identyfikacji 
wizualnej.  
 
Pytanie nr 4 - FILM  
- na jak długi okres czasu mamy przekazać prawa autorskie do filmu? 
- czy zakładacie Państwo występowanie osób w filmie? Ilu osób? Prawa autorskie do wizerunku osób wpływają na 
koszty produkcji.  
Odp.: 
Prawa autorskie do filmu zostaną przekazane Zamawiającemu bez ograniczeń co do czasu i miejsca. 

Zadaniem Wykonawcy Zgodnie z SOPZ, PU III, lit. c jest przygotowanie koncepcji filmu. Zamawiający nie przewiduje 

wypowiedzi osób występujących w filmie promocyjnym.  

 
Pytanie nr 5 dot. przeprowadzenia badania ilościowego: 
- grupa respondentów - czy mogę prosić o jej doprecyzowanie? Czy należy ograniczyć się do woj. wielkopolskiego? 
Czy też badanie rozszerzyć na inne woj. np. jedno z podanych 4 w zapytaniu ofertowym? 
- baza adresów do ankiety internetowej - czy są Państwo w stanie udostępnić realizatorom badania bazę adresową 
respondentów? Czy pozostaje to całkowicie po naszej stronie? 
Odp.: 
Odpowiedź znajduje się w odpowiedzi numer 2. 
Baza adresowa respondentów pozostaje całkowicie po stronie Wykonawcy.  
 
Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.  
Termin otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
 

 
Beata Joanna Łozińska 
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