
Polski Holding Nieruchomości S.A. 

00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12  

tel. +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01  

www.PHNSA.pl 

 

 

 
Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr  0000383595 

NIP 525-250-49-78, REGON 142900541 

Kapitał zakładowy w pełni wpłacony 46.814.672,00 zł 

Warszawa,  dn. 20.02.2019 r. 

 

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 podmiotu potencjalnie 

zainteresowanego udziałem w postępowaniu: 

1. W „VI. Opis warunków udziału w postępowaniu: 1. Posiadanie niezbędnej wiedzy i niezbędnego 

doświadczenia.”:  120 tys. PLN netto rocznie każda tyczy się okresu 12 m-cy, czy musi być to koniecznie 

rok kalendarzowy od stycznia do grudnia danego roku? 

2. W załącznik nr 8, Umowa o przygotowanie i realizację strategii PR oraz świadczenie usług Public 

Relations, pkt. 11, 1), a: prosilibyśmy o uszczegółowienie co mają państwo na myśli pod „opracowaniem 

projektów graficznych”. Jakich elementów będą Państwo wymagać?  

3. W załącznik nr 8, Umowa o przygotowanie i realizację strategii PR oraz świadczenie usług Public 

Relations, pkt. 11, 2), a:  prosilibyśmy o uszczegółowienie co mają państwo na myśli pod terminem „media 

plan” w kontekście umowy i usług PR.  

 

Odpowiedzi Zamawiającego:  

Ad. 1: 

Zamawiający wyjaśniam iż warunek dotyczący realizacji umów o wartości 120 tys. PLN rocznie nie musi mieścić 

się w okresie kalendarzowym od stycznia do grudnia - może to być każdy inny przedział, byle by obejmował min. 

12 miesięcy. 

 

Ad. 2: 

Zamawiający wyjaśnia, iż Specyfikacja Zamówienia stanowiąca Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego mówi, iż 

Wykonawca po zawarciu umowy z Zamawiającym będzie miał za zadanie m.in. przygotowanie strategii 

komunikacyjnych dla: marki PHN, korporacyjnej, produktowej i usługowej, branżowej i life stylowej; aktualizację 

materiałów o firmie; przygotowanie materiałów promocyjnych dla inwestycji w tym koordynacja 

przygotowania materiałów graficznych oraz innych nośników promocyjnych; przygotowanie treści do 

materiałów promocyjnych; koordynacja przygotowania materiałów reklamowych etc.  W związku z 

powyższym Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy przygotowania niezbędnych projektów graficznych 

mających na celu realizację powyżej wskazanych celów. 
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Ad. 3: 

Pod pojęciem „Media plan” Zamawiający rozumie comiesięczny plan działań PR dla Grupy Kapitałowej PHN 

przygotowywany przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego poprzedzający nastąpienie danego okresu 

(miesiąca). Przykładowy Media plan zawiera spis i harmonogram działań PR w danym miesiącu oraz ich kosztorys 

(realizacja usług w podziale na kanały, spotkania, udział w konferencjach, przygotowanie wypowiedzi, Q&Q, Q&A, 

wykonanie materiałów, logistyka itp.). 


