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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. Warunek udziału w postępowaniu 

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże zrealizowanie, 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). 

Pytanie: czy powyższe kryteria dotyczą również umów dodatkowo punktowanych, w rozdziale XV. Kryteria 

oceny ofert/Kryterium 2/Doświadczenie rozumiane jako liczba zrealizowanych umów kampanii PR w 

zakresie informacyjno-promocyjnym dla firm? Czy jednak doświadczenie to, w tym przypadku, wykaz 

wszelkich zrealizowanych przez Wykonawcę umów, bez wskazania na czas i budżet? 

 

2. Intensywność działań 

Czy możemy prosić o doprecyzowanie przewidywanej (oczekiwanej) miesięcznej liczby informacji 

prasowych czy spotkań z mediami, nawet w postaci widełków? Ułatwi to oszacowanie zaangażowania 
zespołu, a co za tym idzie, wyceny kosztów. 

 

3. Monitoring mediów 

Czy mają Państwo podpisaną umowę na monitoring mediów, z którego Wykonawca będzie mógł 

skorzystać na etapie realizacji umowy? Jeśli nie będzie takiej możliwości, to czy są Państwo w stanie 

określić liczbę monitorowanych haseł? 
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Odpowiedzi 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 szacowana uśredniona liczba miesięcznych informacji prasowych nie powinna 
przekraczać 5 komunikatów. Odnośnie spotkań z mediami nie powinno być to więcej niż 1 spotkanie na 2 
miesiące. 

Zamawiający zastrzega, iż w razie nieprzewidzianych okoliczności powyżej podane liczby mogą ulec 
zmianie. 

 

Ad.3: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie ze SPECYFIKACJĄ ZAMÓWIENIA stanowiącą Załącznik nr 2 do 
przedmiotowego Zapytania Ofertowego, Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do świadczenia 
najwyższej jakości usług  
z zakresu monitoringu mediów i raportowania: 

• Stały monitoring mediów 
• Informowanie o negatywnych publikacjach i potencjalnych sytuacjach kryzysowych 
• Bieżące doradztwo w zakresie komunikacji firmy 
• Raportowanie aktywności PR (miesięczne raporty) 


