
Pytanie dotyczące wymogów formalnych w przypadku konsorcjum. Lider konsorcjum zobowiązany jest dostarczyć 

komplet dokumentów natomiast sprawozdanie finansowe składa każdy z Podmiotów Konsorcjum. Prosimy o 

sprecyzowanie tego wymogu czy jako Lider możemy użyczyć od drugiego Podmiotu należącego do konsorcjum  

doświadczenia w zakresie kompetencji? Czy wymagane jest aby drugi podmiot konsorcjum poza przedstawieniem 

sprawozdania finansowego spełniał warunki opisane w punkcie 4 c? 

 
Tak, jest to możliwe. 

 
Czy Zamawiający uzna, że zostanie spełniony warunek udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji w 

przypadku  gdy użyczymy doświadczenia od swoich Podwykonawców, przy pomocy których  będziemy chcieli 

zrealizować Zamówienie?  Jeżeli chodzi o kampanie samplingowe współpracujemy z firmą specjalizującą się w 

realizacjach tego typu  od 2000  roku. My zapewniamy koncepcję kampanii wraz ze strategią i kreacją na 

najwyższym poziomie, a oni realizują samplingi.  

Może szkoda byłoby gdybyśmy nie mogli wziąć udziału w przetargu z przyczyn formalnych? 

 
Tak, zamawiający dopuszcza taką możliwość, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia przez 

podmiot użyczający doświadczenie. 

 
Czy podwykonawca, którego wskazujemy w ofercie powinien wykazać swoje sprawozdanie finansowe? 

 
Nie, jest to konieczne. 

 
 
Czy istnieją jakieś wymagania w przypadku kampanii "Jakość natury", które można by nazwać 

"założeniami kreatywnymi"? Na przykład: czy "Jakość natury" to jej obowiązkowe hasło, które musi zostać użyte 

w kampanii, czy jest to raczej "nazwa kodowa" na potrzeby przetargu i można je uzupełnić / zmienić? 

 
Dla kampanii nie ma opracowanych założeń kreatywnych. Hasło "Jakość natury" jest to nazwa 

kodowa, która może być rozwijana i zmieniana. 

 
2. Czy istnieją jakieś inne - poza przedstawionymi w SIWZ - strategiczne założenia kampanii "Jakość natury"? 

Takie jak np. tonality kampanii, otoczenie konkurencyjne itp. 

Zamawiający nie dysponuje tego rodzaju opracowaniem. 

 
Czy oferta powinna być złożona w formie dokumentu WORD, czy dopuszczalna jest prezentacja PowerPoint, lub 

połączenie tych dwóch formatów? 

Oferta musi być złożona w formacie pliku udostępnionego przez Zamawiającego (Excel). Możliwe 

jest posłużenie się natomiast uzupełniająco prezentacją np. w programie powerpoint. 

 
Czy po wyborze Wykonawcy, na podstawie przedłożonej oferty, na dalszym etapie działań przewiduje się, że 

koncept kampanii  będzie jeszcze podlegał modyfikacjom we współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą? 

Istnieje taka możliwość, która może też wynikać z uwag zgłaszanych przez ARR. 

 
Czy wyłącznie na potrzeby przygotowania kreacji do oferty istnieje możliwość otrzymania packshotów 

promowanych produktów? 



 https://www.dropbox.com/sh/hxpetd90xiymfs7/AAAwdZSaAkAAF60mWDIw8eLra/MP%20orkisz?dl=0     

                               

 https://www.dropbox.com/sh/hxpetd90xiymfs7/AAAC6dhcZGjL1dELHIiGKldda/MP%20razowe?dl=0 

 

 

 
Czy w ramach przygotowywania kreacji powinny być uwzględnione jakieś szczególne elementy, logotypy, 

certyfikaty itp.? Jeśli posiadają Państwo pliki graficzne tych elementów, chcieliśmy uprzejmie prosić o 

udostępnienie ich wyłącznie na potrzeby przygotowania oferty.   

Niezbędne logotypy 'formalne" są zamieszczone tu: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-

rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-

2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypY 

 

 

 
 

W ramach Załącznika 1 punktu 5. (Wymagane działania) lit. A (Działania w TV na rynku polskim):  

 
W przypadku kampanii sponsoringowych, proszę o wskazanie jakie loga będą obowiązkowe do zamieszczenia 

billboardzie sponsorskim w TV? 

Informacja na ten temat zawarta jest w pkt. 4 § 4 istotnych postanowień umowy: 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

https://www.dropbox.com/sh/hxpetd90xiymfs7/AAAwdZSaAkAAF60mWDIw8eLra/MP%20orkisz?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hxpetd90xiymfs7/AAAC6dhcZGjL1dELHIiGKldda/MP%20razowe?dl=0


informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej przez Zleceniodawcę z 

EFRROW, zgodnie z przepisami załącznika III do rozporządzenia 808/2014 opisanymi szczegółowo 

w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 

opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trakcie realizacji 

operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy; 

wyraźnego i czytelnego oznakowania materiałów informacyjnych i promocyjnych (w tym 

przekazów audiowizualnych), związanych z realizowaną operacją, zgodnie z przepisami Załącznika 

III do rozporządzenia 808/2014 opisanymi szczegółowo w Księdze wizualizacji znaku Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, opublikowanej na stronie internetowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trakcie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia 

umowy; 

umieszczenia na wszystkich sporządzonych przez niego materiałach (w tym pomocach 

audiowizualnych) logo Zleceniodawcy. 

 
ii. Czy lokowanie komercyjne : "symboliczne" ma mieć miejsce w tych samych stacjach lokalnych, czy w TV 

ogólnopolskiej jak: TVP1, TVP2, Polsat, TVN? 

Lokowanie w stacjach ogólnopolskich - najlepiej zarówno publiczna jak i komercyjna. 

 
ii. Czy w przypadku lokowania komercyjnego loga unijne i ARR będą obowiązkowe? 

Tak 

 
 Zamawiający wymaga w ramach kompetencji pkt 2a wymaga realizacji wymogów określonych w pkt: i - iv . 

Wykonawca rozumie, iż pkt ii - iv mogą być wykazane jako części realizowane w innych kampaniach niż 

wskazanych w pkt 2a) i - 2 kampanie dotyczące produktów spożywczych na rynku polskim o budżecie co najmniej 

2 mln zł brutto. 

Tak, wykonawca właściwie odczytuje zapisy SIWZ. 

Czy jeżeli zostanie zawiązane konsorcjum, czy wystarczy aby jeden z podmiotów wykazał zdolność finansową, aby 

wziąć udział w przetargu? 

TAK, zgodnie z pkt. VIII  4d SIWZ. 

 
Biorąc pod uwagę ilość produktów objętych działaniami planowanej kampanii nie jest koniecznym przedstawienie 

projektów graficznych dla każdego z działań i dla każdego z produktów osobno. Wystarczającym będzie jeżeli 

wśród przedłożonych projektów przedstawione zostaną przynajmniej  projekty dwóch różnych materiałów 

informacyjnych dla każdego z produktów. 

Co jest rozumiane jako produkty?  

Czy jest to ten podział:   

 



 

czy też:? 

 

 

Z tego co rozumiemy, to należy przygotować po 2 wizualizacje (po 1 dla 2 różnych formatów/nośników) dla 8 

produktów : 

 MAKARON ORKISZOWY 
 MAKARON RAZOWY 
 MAKARON 5-JAJECZNY 
 FLAKI PO ZAMOJSKU ZE STOCZKA 
 GOŁĄBKI W SOSIE POMIDOROWYM ZE STOCZKA 
 OLEJE TŁOCZONE NA ZIMNO - ŻYWNOŚĆ NASZYCH PRZODKÓW 
 EKOLOGICZNE HERBATKI ZIOŁOWE 
 EKOLOGICZNE PODLASKIE PRZYPRAWY 

 

Jako „produkty” rozumiemy: 

1. makaron orkiszowy , makaron razowy 
2. makaron 5 - jajeczny 
3. flaki po zamojsku ze stoczka, gołąbki w sosie pomidorowym ze stoczka 
4. herbaty i przyprawy 
5. oleje 

Dopuszcza się przygotowanie wizualizacji dla dwóch ww. „produktów”, przy czym wizualizacja 1 

musi obejmować produkt z punktów 1-3, a druga wizualizacja produkt z punktów 4-5. 

 

Wizualizacje  na podane nośniki –jest to szerokie spektrum, od digitalu po stoisko i billboard. Wybór medium ma 

nastąpić losowo do każdego produktu? 

Wizualizacje powinny przedstawiać realizacje z obszaru ATL. 

z uwagi na wielość promowanych produktów, chcieliśmy zapytać czy projekty graficzne produktów 
poszczególnych grup mają mieć tylko logo producenta (np. makarony tylko z logo firmy Makarony Polskie, danie 
gotowe tylko z logo Stoczek Natura, a przyprawy z - logo Dary Natury), czy wszystkie 3 logotypy (konsorcjum 
tych 3 firm realizuje kampanię) na wszystkich projektach, czy też żaden z logotypów nie powinien być 
eksponowany? 

Biorąc pod uwagę, że program realizuje konsorcjum konieczne jest zamieszczenie wszystkich 
logotypów. Natomiast biorąc pod uwagę, że finalnej oceny materiałów będzie dokonywała Agencja 
Rynku Rolnego istnieje możliwość że w finalnej wersji materiałów przeznaczonych do emisji 
ekspozycja logotypów zostanie rozstrzygnięta w inny sposób. 

czy komunikaty do każdej z grup produktów mają bazować na uniwersalnych, ogólnych i najważniejszych cechach 
tych grup produktów: np. ekologiczne i tradycyjne produkty, najwyższa jakość z natury? Czy kampania ma 

promować bardziej szczegółowe komunikaty – jeśli tak, to jakie? 

 



Takeout: 

Marka Makarony Polskie to marka od produktów zdrowych, innowacyjnych; z tą marką konsument 

dba o swoje zdrowie i kondycję (grupa produktów razowe + orkiszowe) – OBSZAR JAKOŚĆ 

Marka Makarony Polskie to marka od najpyszniejszych, domowych, tradycyjnych makaronów, 

takich, jak robiły mamy/babcie do niedzielnego rosołu (kluseczka 5-jajeczna)– OBSZAR TRADYCJA 

marka Stoczek to marka kojarzona z domowym posiłkiem zamkniętym w słoiku; produkcja na 

terenach czystych ekologicznie, „zielony Stoczek” – jak w załączeniu – OBSZAR NA POGRANICZU 

JAKOŚCI i TRADYCJI 

Marka Dary Natury to marka od znanych, sprawdzonych i zaufanych produktów ekologicznych; z 

nimi konsument świadomie wspiera swój organizm zdrową dietą – OBSZAR JAKOŚĆ 

czy kampania ma promować system Jakość, tradycja oraz rolnictwo ekologiczne? 

Tak kampania powinna uwzględniać elementy związane z promocją systemów jakość tradycja oraz 
rolnictwo ekologiczne, ale nie jest to jej jedynym celem. 

czy kampania oraz kreacja mają nawiązywać do wcześniej realizowanych projektów, lub kampanii, bądź 
wykorzystywać ich elementy szczególne? 

Biorąc pod uwagę zapisy SIWZ nie ma takiej konieczności.  

czy hasło „Jakość natury”, wynikające z tytułu kampanii, jest obowiązkowe w komunikacji i ma być wspólne dla 
wszystkich projektów, dla każdej z 4 grup produktowych? 

Hasło Jakość natury jest hasłem kodowym kampanii a nie hasłem przewodnim działań.  

w załączniku nr 1, lit. c. (działania w Internecie) w pkt i. (Facebook) mowa o przekierowaniu na www z przepisem 
oraz fanpage. Czy w ramach kampanii ma zostać utworzona strona internetowa oraz fanpage kampanii? Jeśli tak, 
to czy wówczas kampania obejmuje również zarządzanie stroną i fanpagem? Jaki zakres ewentualnych usług 
miałby zostać uwzględniony w tym aspekcie? 

Stworzenie strony internetowej oraz fanpage produktów nie jest przedmiotem tej kampanii.  

łączny budżet kampanii wraz z kosztami własnymi Zleceniodawcy nie może przekroczyć 2,5 mln PLN netto. Czy 
istnieje jakiś dodatkowy podział budżetu na poszczególne działania, bądź obowiązują inne warunki podziału, które 
powinny zostać uwzględnione? 

Podział budżetu kampanii kształtuje się następująco: 
1 500 000 zł 

 MAKARON ORKISZOWY 
 MAKARON RAZOWY 
 MAKARON 5-JAJECZNY 

700 000 zł 

 FLAKI PO ZAMOJSKU ZE STOCZKA 
 GOŁĄBKI W SOSIE POMIDOROWYM ZE STOCZKA 

300 000 zł 

 OLEJE TŁOCZONE NA ZIMNO - ŻYWNOŚĆ NASZYCH PRZODKÓW 
 EKOLOGICZNE HERBATKI ZIOŁOWE 
 EKOLOGICZNE PODLASKIE PRZYPRAWY 



Mamy przygotować wizualizacje dla 2 produktów. Ale czy każdy mamy przedstawić na wszystkich nośnikach ATL, 

czy na wybranych? Jeśli na wybranych to ilu dla każdego produktu? 

Wizualizacje dla 2 produktów należy przedstawić na wybranych nośnikach, po 2 dla każdego 

produktu. 

jaki ma byc takeout konsumencki kampanii. Czyli co Grupa celowa, określona w Zalozeniach strategicznych w pkt. 
2 ma po kampanii wiedziec / myslec? 
Takeout: 

Marka Makarony Polskie to marka od produktów zdrowych, innowacyjnych; z tą marką konsument 

dba o swoje zdrowie i kondycję (grupa produktów razowe + orkiszowe) – OBSZAR JAKOŚĆ 

Marka Makarony Polskie to marka od najpyszniejszych, domowych, tradycyjnych makaronów, 

takich, jak robiły mamy/babcie do niedzielnego rosołu (kluseczka 5-jajeczna)– OBSZAR TRADYCJA 

marka Stoczek to marka kojarzona z domowym posiłkiem zamkniętym w słoiku; produkcja na 

terenach czystych ekologicznie, „zielony Stoczek” – jak w załączeniu – OBSZAR NA POGRANICZU 

JAKOŚCI i TRADYCJI 

Marka Dary Natury to marka od znanych, sprawdzonych i zaufanych produktów ekologicznych; z 

nimi konsument świadomie wspiera swój organizm zdrową dietą – OBSZAR JAKOŚĆ 

 





 



SIWZ XIII pkt 3 mówi że oceniane będzie następujące 5 grup:  

 

Działania w TV  

Reklama prasowa  

Reklama na Facebook  

Reklama zewnętrzna  

Pokazy, degustacje.  

 

Natomiast w załączniku 1 do SIWZ w punkcie 5.C.iii wymienione są również działania w oparciu o platformę 

reklamową AdWords. 

Czy te działania nie są brane pod uwagę przy ocenie oferty? 

 

Tak, te działania nie są brane pod uwagę przy ocenie w tym kryterium 

Zał1 do SIWZ, pkt 6 "Harmonogram" jest niejasny - produkty mają 3 legendy kolorystyczne (czerwony dla olejów 

i makaronów razowych+orkiszowych; zielony dla przypraw ekologicznych i dań gotowych; źółty dla herbatek 

ekologicznych i kluseczek 5jaj), podczas gdy w tabeli naniesione są 4 kolory - szary, zielony, ciemnozielony i żółty. 

Czy kolor szary w tabeli harmonogramu odzwierciedla czerwony kolor produktów oleje i makarony 

razowe+orkiszowe? 

Co oznacza dodatkowy kolor ciemnozielony w działaniach "Pokazy, degustacje" występujący w każdym z 

etapów przy różnych produktach? 





 

Według zapisów zawartych w § 4 pkt. 4  istotnych postanowień umowy jest określony zakres elementów 
obowiązkowych w materiałach promocyjnych – z podpunktów a) i b) wynika, że zestaw logotypów to: 

znak Unii Europejskiej 

logo ARR 

logo PROW 2014-2020 

odpowiednia informacja o finansowaniu. 

Natomiast z podpunktu c) wynika, że należy użyć również logotypu Zleceniodawcy. Zatem czy na wszystkich 

projektach (niezależnie od rodzaju produktu promowanego na konkretnym projekcie) ma być umieszczony zestaw 

wszystkich 3 logotypów członków     konsorcjum, będącego Zamawiającym? (To znaczy czy na projekcie 

promującym np. makarony razowe ma być – oczywiście oprócz belki z logotypami unijnymi i informacji o 

finansowaniu – logo wszystkich 3 producentów stanowiących konsorcjum, czy tylko logo firmy Makarony Polskie 

S.A.? A może w ogóle już nie należy umieszczać logotypów Zamawiającego?  

 

Czy możemy także prosić o pomoc w interpretacji zapisów dotyczących reklamy zewnętrznej?  

Biorąc pod uwagę, że program realizuje konsorcjum konieczne jest zamieszczenie wszystkich 

logotypów. Natomiast biorąc pod uwagę, że finalnej oceny materiałów będzie dokonywała Agencja 

Rynku Rolnego istnieje możliwość że w finalnej wersji materiałów przeznaczonych do emisji 

ekspozycja logotypów zostanie rozstrzygnięta w inny sposób.  

W załączniku nr 1 opis działań stanowi, że: "Reklama zewnętrzna: i. Billboard przy PSD 1. razowe/orkiszowe: 
północno-zachodni obszar Polski 5 sieci, północno wschodni obszar Polski 3 sieci, południowo wschodni obszar 
Polski 3 sieci – min. 10 kampanii przez 2-m-ce 2. dania gotowe: północno-zachodni obszar Polski 3 sieci, 
centralny obszar Polski 3 sieci, południowo wschodni obszar Polski 3 sieci – min. 15 kampanii przez 5 m-cy 3. 
kluseczka: północno-zachodni obszar Pols6 sieci, północno wschodni obszar Polski oraz centralny obszar Polski, 
południowo wschodni obszar Polski 3 sieci – min. 10 kampanii przez 2-m-ce; 4. Oleje, przyprawy ekologiczne, 
herbatki ekologiczne – min. 1 kampania." 

Czy sformułowanie "obszar Polski 5 sieci" - mowa o 5 odrębnych sieciach handlowych (typu Tesco, Kaufland, 
itp.)?  

Mowa o 5 odrębnych sieciach handlowych w rozumieniu sieci typu Słoneczko, SPAR, Sano, Topaz, 

etc. 

Jak powinno być dokładnie rozumiane pojęcie kampanii? Czy zapis min. 10 kampanii przez 2 mce powinien być 
rozumiany, że w każdym regionie przy każdej sieci ma być min 10 kampanii po 1-2 tygodnie? Wówczas nie byłoby 
możliwe ich emitowanie w jednym miejscu, jako, że 2 m-ce kampanii (8 tygodni), więc planując kampanie 
tygodniowe nie będzie ich 10 tylko 8. Czy może pojęcie kampanii mamy rozumieć jako emisja jednego billboardu 
trwająca 1-2 tygodnie?  

Kampania to wejście (1-2) na bb przy wszystkich biorących udział w akcjach billboardowych PSD 

sieci, których przykłady wymieniono powyżej.  

Czy w ramach wskazanych regionów Polski powinny być uwzględnione jakieś konkretne województwa, miasta? 

Geografia kampanii będzie zależała od wybranych sieci detalicznych i lokalizacji PSD sieci. 

Czy PSD to po prostu punkty sprzedaży detalicznej, czy powinniśmy uwzględnić jakieś konkretne lokalizacje?  

Nie ma specyficznych wymagań w tym zakresie. 



W przypadku lokowania komercyjnego, czy jest znany minimalny czas wyświetlania konkretnych plansz z 

poszczególnymi logotypami?  
Nie ma ustalonego minimalnego czasu wyświetlania konkretnych plansz z logotypami. Jedyne 
sformułowanie które to określa to wyraźne i czytelne oznakowanie materiałów. Dlatego w tym 
przypadku należy liczyć się z uwagami ARR w tej kwestii. Na potrzeby przygotowania oferty należy 
przyjąć, że czas wyświetlania logotypów "formalnych" to min. 3 sekundy. 

 

Wizualizacja założeń kampanii dla produktów:  

 MAKARON ORKISZOWY 
 MAKARON RAZOWY 
 MAKARON 5-JAJECZNY 

 
Dla pozostałych produktów wizualizacji założeń kampanii nie będzie. 
 
 


