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Dotyczy postępowania 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 z ogłoszeniem ww. postępowania Zamawiający otrzymał następujące pytania od podmiotów 

potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu: 

1. Czy podana cena ma być całościową ceną obsługi PR z uwzględnieniem obsługi profili social media, czy też 

kwoty te powinny być rozdzielone, zgodnie z podziałem w Specyfikacji zamówienia:  

II. PR Produktowy  

III. Wsparcie przy realizacji bieżących działań wizerunkowych i komunikacyjnych (Media 

społecznościowe)? 

 

2. Wykonawca biorący udział w postepowaniu zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia wraz z ofertą 

wstępnej koncepcji realizacji zamówienia.  

Na czym ta koncepcja ma polegać? Czy jest jakieś zadanie do opracowania, czy też mamy przedstawić 

schemat obsługi? Na ile to musi być szczegółowe? Prosimy o więcej informacji. W zapytaniu tego nie ma, 

poza ogólnikami. 

 

3. Media społecznościowe: czy na etapie oferty musimy tutaj coś przygotować w zakresie koncepcji, czy tylko 

wycenić ich prowadzenie? 

 

Odpowiedzi Zamawiającego:  

Ad. 1: 

Zamawiający wyjaśnia, iż podana cena ma być całościową ceną obsługi PR z uwzględnieniem m.in. obsługi profili 

social media. 

 

Zgodnie z Formularzem Oferty - Dział III. Zakres i cena oferowanych usług, stanowiącym Załącznik nr 1  

do Zapytania Ofertowego, Oferent powinien przedstawić łącznie trzy kwoty obejmujące: 

 

1. Wynagrodzenie miesięczne za świadczenie usług obsługi PR.  

2. Jednorazowe Wynagrodzenie za opracowanie kompleksowej strategii komunikacji. 
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3. Łączne wynagrodzenie za obsługę PR przez 24 miesiące oraz opracowanie kompleksowej strategii 

komunikacji. 

 

Zamawiający informuje ponadto,  iż zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego - Dział XVI. Opis sposobu obliczenia 

ceny: 

1. Oferta cenowa uwzględniająca wszystkie zobowiązania musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem 

podatku od towarów i usług,   

2. Podana cena powinna być ceną finalną ponoszoną przez Zamawiającego, a zatem cena powinna 

obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi 

przez Zamawiającego (koszt opracowania strategii oraz bieżące koszty obsługi PR), 

3. Podana cena nie obejmuje kosztów dodatkowych w bieżącej obsłudze PR,  w szczególności: 

koszty zewnętrzne, takie jak powielanie i skanowanie zdjęć i slajdów; powielanie i wysyłka 

materiałów prasowych; zakup i nagranie nośników informatycznych; koszty przesyłek  

i przejazdów; logistyka, zakup stoisk, wynajem sprzętu; zakup przygotowanie materiałów 

promocyjnych; pozostałe usługi zewnętrzne itp. 

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty oraz okres obowiązywania umowy, z uwzględnieniem 

zmian przewidzianych w umowie. 

 

Ad. 2: 

Zamawiający wyjaśnia, iż jeśli chodzi o wstępną koncepcję realizacji zamówienia, to na etapie składania oferty 

prosimy przedstawić schemat/model obsługi, w ramach którego miałaby przebiegać wzajemna współpraca 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

Ad. 3: 

Zamawiający wyjaśnia, iż jeśli chodzi o media społecznościowe to na etapie składania oferty prosimy wycenić ich 

prowadzenie i uwzględnić ten zakres w Wynagrodzeniu miesięcznym za świadczenie usług obsługi PR. 


