
Kampania ma dotyczyć produktów: 

1) Makaron orkiszowy 
2) Makaron razowy 
3) Makaron 5-jajeczny 
4) Flaki po zamojsku ze Stoczka 
5) Gołąbki w sosie pomidorowym ze Stoczka 
6) Oleje tłoczone za zimno – żywność naszych przodków 
7) Ekologiczne herbatki ziołowe 
8) Ekologiczne podlaskie przyprawy 

W odniesieniu do 8 ww produktów, ile dokładnie należy przygotować projektów graficznych? I czy po jednym 

przykładzie dot. 1 produktu czy więcej? Czy można łączyć w 1 projekcie kilka produktów? Np. 2,3 typy makaronów 

bądź herbaty i przyprawy? Poza projektami dotyczącymi ww produktów, należy stworzyć projekt graficzny 

dotyczący stoiska. Czy w ofercie należy przedstawić jeszcze inne projekty?  

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 

powinny przedstawiać realizacje z obszaru ATL. 

Bardzo proszę o informację, czy – jeśli Państwa projekt zostanie zaakceptowany i otrzymacie Państwo finansowanie 

z ARR, to firma, która zostanie wyłoniona jako zwycięzca w przetargu na przygotowanie i realizację rocznej 

kampanii promocyjno-informacyjnej na rynku polskim pt. „Jakość natury”, automatycznie zostaje wykonawcą 

kampanii promocyjno-informacyjnej, czy nie jest to jedyne możliwe rozwiązanie? 

Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający ,w terminie 7 dni od powiadomienia wszystkich uczestników 

postępowania o jego rozstrzygnięciu, zawrze z Wykonawcą, którego oferta został wybrana jako 

najkorzystniejsza umowę której istotne postanowienia zawarte są w załączniku 3 SIWZ. 

Umowa z wykonawcą wejdzie w życie po podpisaniu przez Zleceniodawcę umowy o przyznaniu 

pomocy na realizację kampanii z Agencją Rynku Rolnego.  

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy na realizację kampanii pomiędzy Agencją 

Rynku Rolnego a Zamawiającym to umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wygasa. 

Chciałabym również dopytać o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – przynajmniej na 2 mln zł na czas 

trwania umowy. Czy dysponuje Pani może wzorem takiej umowy ubezpieczeniowej? Czy chodzi o zabezpieczenie 

samej kampanii medialnej, czy może ubezpieczenie dotyczące działań typu imprezy/działania masowe.  

Wykonawca musi wykazać że jest  ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności na 

kwotę przynajmniej 2 mln złotych na cały okres realizacji kampanii. Zleceniodawca nie dysponuje 

wzorem umowy ubezpieczeniowej. 

Czy billboardy przy PSD mają być umieszczone tylko w tych sieciach, które sprzedają produkty będące przedmiotem 

kampanii? Jeśli tak to czy Zamawiający może podać listę sieci handlowych mających w swojej ofercie sprzedaż ww 

produktów? 

Billboardy przy PSD mają być umieszczone tylko w tych sieciach, które sprzedają produkty będące 

przedmiotem kampanii. Na chwilę obecną nie możemy podać listy takich sieci ze względy na zmienną 

dostępność i trwające intensywne działania numeryczne. Przed realizacją kampanii określimy listę 

priorytetowych sieci. 

Zgodnie z zapisami kampania najwcześniej rozpocznie się w lutym/marcu 2017 i ma trwać 12 miesięcy? Rozumiem, 

że kampania może trwać również w 2018 roku? 



Tak, kampania trwać będzie 12 miesięcy (w tym w 2018 roku). 

 

Mam pytanie o plik  załącznik 4 Opis planowanej operacji.xlsx Którą cześć ma Wykonawca wypełnić na etapie 

składanie ofert? 

 

Zgodnie z pkt. X 2b) SIWZ wykonawca wypełnia: 

i.          pkt. 2 Miejsce realizacji operacji,  

ii.         pkt. 5 Koszty realizacji operacji,  

iii.         pkt. 6 Liczba i rodzaj kanałów przekazu 

iv.         pkt. 8 Plan finansowy wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym 

v.         pkt 9. Harmonogram planowanej operacji 

   

Jeden z wykonawców zapytał czy jest możliwe aby lider konsorcjum na spełnienie doświadczenia w zakresie 

kompetencji posiłkował się użyczeniem od innego podmiotu należącego do konsorcjum. 

Wykonawca zwraca uwagę na istotę zawierania konsorcjum – otóż, Wykonawcy, którzy samodzielnie nie mogą 

złożyć oferty, składają ofertę wspólną łącząc swoją wiedzę, doświadczenie, potencjał osobowy itd. Wobec 

powyższego podmiotem składającym ofertę jest konsorcjum składający się minimum z 2 samodzielnie działających 

podmiotów na rynku. Wobec powyższego, proszę o wyjaśnienie, z czego wynika, iż lider konsorcjum, który chciałby 

posiłkować się doświadczeniem innego członka konsorcjum musi załączyć oświadczenie o udostępnieniu 

doświadczanie. W sytuacji, gdyby doświadczenie było użyczane przez podmiot trzeci, tudzież podwykonawcę takie 

zobowiązanie jest jak najbardziej wymagane. Proszę o potwierdzenie, iż w przypadku oferty złożonej przez 

konsorcjum, oferta jest składana wspólnie i w ramach doświadczenia Konsorcjum wykazuje spełnienie zgodnie z 

pkt. VIII.2.a. łącznie, czyli może tylko członek konsorcjum posiadać wskazane wyżej doświadczenie. 

W przypadku konsorcjum składającego ofertę wspólnie, ocena kompetencji określonych w pkt. VIII 

2a dokonywana jest łącznie na podstawie dokumentów przedstawionych przez wszystkich członków 

konsorcjum. 

Rozdział VIII. 2.a. w zakresie kompetencji i – iv, proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga udowodnienia 

zrealizowania pkt ii – iv; w ramach oddzielnych umów niekoniecznie wykazanie pkt ii – iv musiało być zrealizowana 

w ramach 2 kampanii wykazanych w pkt i, tj.: 2 kampanie dot. produktów spożywczych na rynku polskim o 

budżecie co najmniej 2 mln zł brutto 

Zamawiający uprzejmie informuję że kompetencje określone w  pkt. VIII 2a ii - iv nie muszą 

występować wspólnie w jednym działaniu/kampanii spełniającej wymogi wskazane w pkt. pkt. VIII 

2a i 

Wykonawca rozumie, iż oświadczenie w zakresie przesłanek niewykluczenia składa osobno każdy z konsorcjantów? 

TAK 

Proszę napisać w jaki sposób Wykonawca ma wycenić billboardy w sieciach PSD skoro na tym etapie nie znamy w 

jakich sieciach i ilościach mamy to zaplanować? 

Wycenę proszę zaplanować na podstawie uśrednionych cen takiej usługi w najpopularniejszych 

sieciach wskazanego formatu. 

Pytanie dotyczące grupy docelowej określonej jako Kobiety25-59 z miast powyżej 100 tys., odpowiedzialne za 

zakupy. Natomiast w pytaniach odpowiedziach Zamawiający wskazuje reklamę zewnętrzną w sieciach handlowych 

typu: Słoneczko, SPAR, Sano, Topaz itp. – czyli sieci dostępne jednak w mniszych miejscowościach. Czy w takim 

razie grupa docelowa kampanii nie powinna być inaczej zdefiniowana? 



Celem kampanii jest jak najszersze dotarcie z wizerunkiem marki. Kampanie przy PSD sieciowych to 

wypadkowa perspektyw intencji umasowienia wizerunku i perspektywy pragmatycznej - dostępności 

produktów do nabycia w pobliskim PSS. Natomiast w sensie kreacji i komunikatów przekazy powinny 

jak najlepiej trafiać do tej wskazanej grupy docelowej.  

Pytanie dotyczące prasy lokalnej/regionalnej W jakich miastach/województwach ma być przeprowadzona 

kampania? Jest to istotne z punktu planowania kampanii prasowej, wyboru tytułów, wyceny działań. 

Lokalizacja kampanii prasowej musi być sprzężona z lokalizacjami innych działań, tak aby nośniki 

uzyskiwały możliwe największy efekt synergii. Na dzień dzisiejszy możemy wskazać następującą 

lokalizacje kampanii: 

 dla makaronów (makaron orkiszowy, makaron razowy, makaron 5-jajeczny): Olsztyn, 
Koszalin, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Łomża, Warszawa, Karków, Katowice, Rzeszów, Toruń, 
Bydgoszcz 

 dla produktów Stoczka i Darów Natury (Flaki po zamojsku ze Stoczka, Gołąbki w sosie 
pomidorowym ze Stoczka, Oleje tłoczone za zimno – żywność naszych przodków, Ekologiczne 
herbatki ziołowe, Ekologiczne podlaskie przyprawy) - Warszawa, Podlasie, Lubelszczyzna. 

 

Możemy przygotować taką kalkulację dla uśrednionej ceny jednego nośnika natomiast pozostaje kwestia ilości 

nośników. W przypadku braku znajomości w jakich sieciach ma być kampania ciężko oszacować liczbę tablic dla 

kampanii 

Założenia do kalkulacji kampanii proszę oszacować na podstawie wskazanej ilości kampanii dla 

każdego regionu. 

Zamawiający wymaga w zakresie zdolności finansowej: wykazanie środków finansowych lub zdolność kredytową w 

wysokości min 2 mln.  Jeden członek konsorcjum ma zdolność np. na ponad 1 mln zł, drugi również na ponad 1 

mln zł, czy załączając do oferty dwie opinie bankowe Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału? 

TAK, w opisanym przypadku warunek zostanie spełniony. 

Czy na etapie przygotowania oferty Wykonawca ma na pewno wypełniać ten wniosek (załącznik nr 1), w którym 

wyraźnie jest napisane, że tu wpisuje się nazwę podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. Oferent nie jest 

podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy Dodatkowo czy do naszych zadań należy wypełnianie kosztów 

całkowitych i kwalifikowanych?  

 

 



Zgodnie z pkt. X 2b) SIWZ wykonawca wypełnia: 

i.          pkt. 2 Miejsce realizacji operacji,  

ii.         pkt. 5 Koszty realizacji operacji,  

iii.         pkt. 6 Liczba i rodzaj kanałów przekazu 

iv.         pkt. 8 Plan finansowy wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym 

v.         pkt 9. Harmonogram planowanej operacji 

  

Instrukcja wypełnienia pkt. 8 Plan finansowy wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym znajduję 

się w pliku poniżej. Kosztem kwalifikowalnym jest koszt netto zadania, zaś kosztem całkowitym - 

koszt zadania z podatkiem VAT. 

Załącznik 4 Opis planowanej operacji (dodatkowe instrukcje ARR).pdf (PDF). 

 Kwestia punktu 6. Co należy wpisać w wartości wskaźnika realizacji operacji? Można wybrać tylko zakres od 1 do 

50. Co w przypadku, gdy mamy np. więcej spotów w TV niż 50? 

 

 

 

 
 
 
W wartości wskaźnika należy wpisać cyfrą  - konkretną liczbę wartości wskaźnika dla konkretnego 
kanału np. w kanale telewizja gdy dana promocja produktu będzie odbywać się będzie w 2 
programach telewizyjnych, tj. np. w TVP i POLSAT wskazujemy wartość wskaźnika 2.  
  
  
 

http://www.makarony.pl/upload/images/2%20Za%C5%82%C4%85cznik%204%20Opis%20planowanej%20operacji%20%28dodatkowe%20instrukcje%20ARR%29.pdf


 

Punkt 9 Harmonogram. Co Wykonawca ma wpisać w Harmonogramie, czy mamy przepisać Państwa Harmonogram 

z tabeli? Czy możemy dostać instrukcję do wypełnienia tego harmonogramu? 

Instrukcja wypełnienia harmonogramu stanowi załącznik w pdf. przesłany do Państwa wraz z 

zaproszeniem jak i dostępny na stronie www.makarony.pl Załącznik 4 Opis planowanej operacji 

(dodatkowe instrukcje ARR).pdf (PDF) 

Wykonawca wypełniając pkt. 9 powinien uwzględnić przedstawione przez Zamawiającego założenia 
strategiczne dla kampanii „Jakość natury” jak i wizualizację założeń kampanii dla produktów: 
MAKARON ORKISZOWY, MAKARON RAZOWY, MAKARON 5-JAJECZNY zamieszczoną na stronie 
www.makarony.pl w pliku Pytania i odpowiedzi dotyczące kampani JN.pdf (PDF). 
  

  

 

 

 

 

W punkcie 6 w przypadku internetu jak należy rozumieć ten wskaźnik? Dotyczy łącznie Facebooka, blogosfery, 

adwords i adsense? Oraz w przypadku reklamy zewnętrznej: billboardów, billboardów przy PSB, komunikacji 

miejskiej? I jak rozumieć jeszcze ten wskaźnik w przypadku prasy (liczba tytułow?) a jak w przypadku publikacji? 

(czego to dotyczy?) 

W przypadku wskaźników chodzi o wskazanie mierzalnych wartości dla konkretnego kanału. 

 Np. Internet - w przypadku promocji obejmującej Facebooka, blogosfere, adwords i adsense - 

wpisujemy wartość 4. 

W przypadku reklamy zewnętrznej: billboardów, billboardów przy PSB, komunikacji miejskiej - 

wpisujemy wartość 2 - billboardy traktujemy jako jeden wskaźnik. 

 W przypadku wskaźnika prasa - wartością wskaźnika będzie liczba tytułów czasopism/gazetek itp., 

w których odbędzie sie promocja. 

Kanał publikacje - obejmuje np. ilość np. czasopism naukowych/branżowych w których 

opublikowano artykuł. 

http://www.makarony.pl/
http://www.makarony.pl/upload/images/2%20Za%C5%82%C4%85cznik%204%20Opis%20planowanej%20operacji%20%28dodatkowe%20instrukcje%20ARR%29.pdf
http://www.makarony.pl/upload/images/2%20Za%C5%82%C4%85cznik%204%20Opis%20planowanej%20operacji%20%28dodatkowe%20instrukcje%20ARR%29.pdf
http://www.makarony.pl/
http://www.makarony.pl/upload/images/14%20Pytania%20i%20odpowiedzi%20dotycz%C4%85ce%20kampani%20JN.pdf

