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Dotyczy postepowania na wybór agencji public relations świadczącej na rzecz spółek Grupy Kapitałowej 

PHN usługi z zakresu m.in. media relations i public relations w celu budowy wizerunku Grupy Kapitałowej 

PHN oraz zwiększenia aktywności i rozpoznawalności marki PHN na rynku. 

 

W związku ogłoszeniem ww. postępowania Zamawiający otrzymał następujące pytania od podmiotów potencjalnie 

zainteresowanych udziałem w postępowaniu: 

1. W nawiązaniu do ogłoszenia o postępowaniu nr 2/PN/2019 proszę o doprecyzowanie kryteriów oceny 

oferty. Czy zrealizowane umowy brane pod uwagę przy ocenie w kryterium 2 i 3 są w jakimś stopniu 

ograniczone czasowo lub wartościowo? Czy są to te same umowy, które mają zostać przedstawione jako 

spełnienie warunku udziału w postępowaniu (ostatnie 5 lat, min. 120 tys. zł rocznie)? 

2. Czy wszystkim umowom branym pod uwagę przy ocenie oferty powinny towarzyszyć referencje  

od klienta? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Ad. 1:  

Zamawiający informuje, iż: 

• w zakresie Kryterium nr 2 oceny ofert (Doświadczenie rozumiane jako liczba zrealizowanych umów 

kampanii PR w zakresie informacyjno-promocyjnym dla firm), Oferent jest zobligowany do wykazania 

zrealizowania, jako podmiot lub poprzez osoby dedykowane przez wykonawcę do realizacji przedmiotu 

zamówienia, w ciągu ostatnich 5 lat dla klientów korporacyjnych minimum 5 umów na obsługę PR  

(o wartości min. 120 tys. PLN netto rocznie każda). Wykonawca zobowiązany jest wykazać zrealizowane 

przez siebie jako podmiot lub przez osoby przez niego dedykowane do realizacji usług objętych 

przedmiotem zamówienia, łącznie nie mniej niż 5 umów określonych jak wyżej.  

• w zakresie Kryterium nr 3 oceny ofert (Doświadczenie na rynku nieruchomości rozumiane jako liczba 

zrealizowanych umów - kampanii PR w zakresie informacyjno-promocyjnym dla firm z rynku 

nieruchomości) wskazane jest (nie obligatoryjnie), aby Oferent wykazał w ogólnej liczbie zrealizowanych 

umów w zakresie obsługi PR, zrealizowane umowy w zakresie PR informacyjno-promocyjnym dla firm  

z rynku nieruchomości. Limit czasowy oraz wartościowy dla tego typu umów jest taki sam jak dla 

Kryterium nr 2 tj. okres ostatnich 5 lat, umowy o wartości min. 120 tys. PLN każda. Posiadanie 

dodatkowego doświadczenia na rynku nieruchomości będzie dodatkowo punktowane. 

Ad. 2: 

Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie umowy wskazane jako zrealizowane przez Wykonawcę jako podmiot 

lub przez osoby dedykowane muszą posiadać referencje potwierdzające ich należytą realizację. 


