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Wykonawcy biorący  

udział w postępowaniu 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „przygotowanie oraz 

przeprowadzenie kampanii reklamowej, promującej koncert, który odbędzie się 27 grudnia  

2018 r. na stadionie miejskim w Poznaniu, z okazji obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego”. 

 

WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej jako ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania 

przekazane przez wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez 

ujawniania źródła zapytania wg. poniższych zapisów: 

 

Zapytania dotyczące treści SIWZ: 

Pyt. nr 1: 

(dot. punktu nr 2), podpunkt a), trzeci myślnik z dokumentacji SOPZ (który stanowi Załącznik 
nr 6 do SIWZ)):  

90% portali internetowych w Polsce  sprzedaje swoje powierzchnie reklamowe na dwa sposoby – przez 

swoje biura reklamy albo za pośrednictwem RTB, a więc za pośrednictwem platform Adwords (GDN), 

Google Marketing Platform (dawny DoubleClick) lub Adform.  Drugi sposób jest tańszy  

i efektywniejszy oraz pozwala na zakup tak kliknięć jak i widocznych odsłon w zdecydowanie (średnio 

3-8 razy taniej) niższej cenie. 

Czy zamawiający dopuszcza zakup reklam za pośrednictwem w/w platform? Jeżeli tak to wtedy 

podstawą rozliczenia będą statystyki kliknięć na bazie raportów z tych platform.  

Odp.:  

Zamawiający podtrzymuje zapis SOPZ. 

 



Pyt. nr 2: 

(dotyczące punktu nr 2), podpunkt c), pierwszy myślnik z dokumentacji SOPZ (który stanowi 

Załącznik nr 6 do SIWZ)):  

W związku z tym, ze za pomocą narzędzia wymienionego w w/w pytaniu mamy możliwość 

przeprowadzenia kampanii online w najpopularniejszych portalach internetowych w Polsce (na bazie 

danych z niezależnego badania Megapanel, dane za ostatni dostępny miesiąc, a więc za wrzesień. Link 

do danych: https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/wyniki-badania-gemiuspbi-za-

wrzesien-2018.html) oraz w portalach regionalnych, a więc:   

Portale regionalne  

Poznan.onet.pl 

Głos Wielkopolski 

Poznan.Gazeta.pl 

Poznan.pl 

Nasze Miasto Poznan 

Afera.com.pl 

RadioPoznan.fm 

wtk.pl 

epoznan.pl 

proponuje usunięcie tego kryterium i skupienie się wyłącznie na kryterium ceny za pozyskanie 

kliknięcia w baner. 

Odp.:  

Zamawiający podtrzymuje zapis SOPZ. 

 

Pyt. nr 3:  

(dotyczące punktu nr 2), podpunkt c), drugi myślnik z dokumentacji SOPZ (który stanowi 
Załącznik nr 6 do SIWZ):  

Biura reklamy portali ( a wiec zakup bezpośredni) nie dają w większości możliwości zakup kliknięć  

w baner. Jednocześnie średnia cena za kliknięcie, przy zakupie banerów w modelu RTB, opisywanym 

w poprzednim pytaniu to 1-2 zł, a więc 100 TYS. kliknięć daje nam koszt 100-200 TYS. zł.  

przekraczający założony budżet kampanii (144 TYS. zł netto). Dlatego proponuje przyjęcie kryterium 

liczby kliknięć jako jedynego kryterium oceny kampanii internetowych. Wtedy im niższe 

(korzystniejsza) stawka za kliknięcie (CPC) tym więcej kliknięć w ramach danego budżetu.  

Odp.:  

Zamawiający uznaje, że rolą Wykonawcy jest zdywersyfikowanie narzędzi mające na celu realizację 

kampanii.   

 

 



Pyt. nr 4:  

(dotyczące punktu nr 2), podpunkt c), trzeci myślnik z dokumentacji SOPZ (który stanowi 
Załącznik nr 6 do SIWZ):  

Prosimy o zgodę na wskazanie szacowanej liczby użytkownikówa. na bazie danych historycznych. 

Prowadząc kampanie w modelu RTB widzimy jak liczba kliknięć przenosi się na zasięg.  

Odp.:  

Zamawiający dopuszcza wskazanie szacowanej liczby użytkowników na podstawie danych 

historycznych wskazując jednocześnie okres czasowy najbliższy do wydarzenia jakim jest przedmiot 

zamówienia. 

 

 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.  

Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty. 

 

 

Tomasz  Grudziak 
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