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Szczecin, dnia 10.07.2012 roku 

Zapytanie ofertowe nr 30/2012 
Szanowni Państwo 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP), realizując Projekt pn. „Fundusz Pożyczkowy 

„POMERANUS – JEREMIE” w ramach RFP  POMERANUS zwraca się z prośbą o przygotowanie 

oferty zgodnie z poniższą specyfikacją: 

Przedmiot 

zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii 

promocyjnej (radio, prasa, telewizja) w okresie od sierpnia do listopada 2012 roku  

4 miesiące) na obszarze województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym 

uwzględnieniem powiatów koszalińskiego, wałeckiego i szczecineckiego oraz GM 

Szczecin. Do obowiązków Zleceniobiorcy będzie należało: 

a) promocja w prasie – napisanie artykułów promocyjnych na zasadzie dobrych 

praktyk, czyli np. wywiady z przedsiębiorcami, którym się udało dzięki 

dofinansowaniu z Inicjatywy Jeremie, zaprojektowanie ogłoszeń prasowych, 

zaproponowanie dzienników lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem 

powiatów koszalińskiego, wałeckiego i szczecineckiego oraz GM Szczecin  

i grupy odbiorców (przedsiębiorcy), zaprojektowanie graficzne publikacji, 

koordynacja publikacji ogłoszeń/artykułów.  

b) promocja w radiu – opracowanie treści reklam (proponowany czas trwania 

reklam to 30-45 sek.), zaproponowanie rozgłośni radiowych, koordynacja 

emisji reklam.  

c) promocja w telewizji – zaprojektowanie reklam telewizyjnych (plansza 

reklamowa i/lub treść czytana przez lektora), wybór lokalnych stacji 

telewizyjnych ze szczególnym uwzględnieniem powiatów koszalińskiego, 

wałeckiego i szczecineckiego oraz GM Szczecin, koordynację emisji reklam. 

d) zapewnienie dystrybucji ulotek wśród 10.000 przedsiębiorców  

ze szczególnym uwzględnieniem powiatów koszalińskiego, wałeckiego  

i szczecineckiego oraz GM Szczecin np. za pośrednictwem Poczty-Polskiej 

tzw. usługa druków bezadresowych  

e) raportowanie/sprawozdawczość z każdego zakończonego miesiąca kampanii 

promocyjnej, w tym przedstawienie dokumentacji faktograficznej,  

z uwzględnieniem terminów, liczby emisji/artykułów, liczby odbiorców 

(grupy docelowej) itp. kampanii z terminem dostarczenia 

raportu/sprawozdania do 15 dnia następnego miesiąca. 

Minimalny zakres promocji: 

a) 10 powtórzeń ogłoszenia prasowego w 1 dzienniku lokalnym każdego  

z powiatów: koszaliński, wałecki i szczecinecki oraz GM Szczecin (łącznie 

40 emisji) 

b) 1 artykuł na zasadzie dobrych praktyk, czyli np. wywiady  

z przedsiębiorcami, którym się udało dzięki dofinansowaniu z Inicjatywy 

Jeremie w 1 dzienniku lokalnym każdego z powiatów: koszaliński, wałecki  

i szczecinecki oraz GM Szczecin (w każdym z powiatów wywiad z lokalnym 

przedsiębiorcą – Zleceniobiorca udostępni dane kontaktowe  

do przedsiębiorców, którzy wyrażą zgodę na wywiad; wywiady zostaną 

również zamieszczone na stronie internetowej Fundacji); łącznie 4 artykuły  

c) 2 razy dziennie emisja 30 sek. reklamy w radiu przez okres dwóch tygodni  

z zachowaniem jednotygodniowej przerwy pomiędzy tygodniami emisji 

(rozgłośnia regionalna lub w rozgłośniach lokalnych każdego z powiatów: 

koszaliński, wałecki i szczecinecki oraz GM Szczecin) łącznie 28 lub 112 

emisji 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
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d) 2 razy dziennie emisja planszy reklamowej w lokalnej lub regionalnej 

telewizji przez okres jednego tygodnia (preferowane lokalne stacje 

telewizyjne każdego z powiatów: koszaliński, wałecki i szczecinecki oraz 

GM Szczecin) łącznie 56 emisji 

e) zapewnienie dystrybucji ulotek wśród 10.000 przedsiębiorców  

ze szczególnym uwzględnieniem powiatów koszalińskiego, wałeckiego  

i szczecineckiego oraz GM Szczecin 

Informacje 

dodatkowe 

Promocja powinna zostać zaprojektowana i przeprowadzona zgodnie z Wytycznymi 

IZ RPO WZ dotyczącymi informacji i promocji projektów realizowanych w ramach 

RPO WZ oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy Jeremie. Obowiązkiem 

Zleceniobiorcy będzie również każdorazowe dostarczenie do Zleceniodawcy:  

 propozycji celem akceptacji (w terminie umożliwiającym uzyskanie przez 

Zleceniodawcę akceptacji BGK S.A. - Menedżera Funduszu Powierniczego 

Jeremie)  

 wykonanej publikacji celem archiwizacji np. wydanie gazety, w której znajduje się 

ogłoszenie, pliku z nagraniem reklamy radiowej w formacie umożliwiającym 

odtworzenie bez konieczności zakupu specjalistycznego oprogramowania np. mp3 

itp.  

 raportów/sprawozdań. 

Ze względu na wymagania odnośnie promocji, wszelkie materiały powinny być 

kolorowe np. ogłoszenia prasowe. Zleceniobiorca posiada opracowane już materiały 

reklamowe (ulotki, banery itp.) i zaprojektowana kampania pod względem 

wizualnym powinna być z nimi spójna.  

Oferent może przedstawić ofertę szerszą niż zaproponowane minimum. 

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą celem jej dopasowania do potrzeb i możliwości 

projektu.  

Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych.  

Oferta Oferta powinna zawierać co najmniej: 

1) Opis doświadczenia Oferenta w realizacji podobnych zleceń, referencje, 

przykładowe realizacje (nie więcej niż po 3).  

2) Ofertę promocji w prasie – nazwy dzienników lokalnych, opis grupy odbiorców 

oraz wielkość nakładu, wielkość proponowanych ogłoszeń i artykułów 

reklamowych, przykładowe ogłoszenie, częstotliwość publikacji, liczbę 

powtórzeń.  

3) Ofertę promocji w radiu – nazwy stacji radiowych, opis grupy odbiorców oraz 

liczbę słuchaczy, godziny emisji, częstotliwość i liczbę powtórzeń, przykładową 

reklamę i czas jej trwania. 

4) Ofertę promocji w telewizji – nazwy proponowanych lokalnych stacji 

telewizyjnych, opis grupy odbiorców oraz oglądalność, godziny emisji, 

częstotliwość i liczbę powtórzeń, przykładową reklamę i czas jej trwania. 

5) Ofertę dystrybucji ulotek ze wskazaniem rozkładu dystrybucji ze względu na ilość 

ulotek i powiaty.  

6) Ofertę cenową wyrażoną w cenach brutto oraz informację o wybranym sposobie 

rozliczania się. Oferent ma prawo zaproponowania częstotliwości odbioru prac np. 

jednorazowo na koniec kampanii, na koniec miesiąca lub po zrealizowaniu 

określonych części kampanii. 

7) Informację, czy Oferent wyraża zgodę na udostępnienie jego oferty pozostałym 

Oferentom, szczególnie w sytuacji, gdy jego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

8) Zaakceptowany, parafowany wzór Umowy PFP z Oferentem, stanowiący  

załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego  

9) Okres związania ofertą (min. 2 tygodnie).  

Forma  

płatności 

Płatność przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej 

faktury/rachunku. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku jest raport z 

wykonania przedmiotu umowy oraz protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez 
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Zleceniobiorcę. Oferent ma prawo zaproponowania częstotliwości odbioru prac np. 

jednorazowo na koniec kampanii, na koniec miesiąca  

lub po zrealizowaniu określonych części kampanii.  

Termin 

nadsyłania  

ofert 

Podpisane oferty należy przesyłać do 14 sierpnia 2012 roku (decyduje data pływu)  

 pocztą elektroniczną na adres j.madej@pfp.com.pl 

 faksem na numer 91 312 92 01 

 osobiście lub listownie na adres ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin. 

UWAGA: W przypadku wysyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej należy 

sporządzić ofertę, wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać jako załącznik  

do maila. 

Kryteria 

wyboru  

- złożenie oferty w terminie 

- zgodność oferty z zapytaniem  

- doświadczenie Oferenta 

- jakość przedstawionej oferty 

- relacja zaprojektowanej wielkości promocji do ceny 

- cena  

Wszystkie kryteria względem siebie są równorzędne. Oferty, które będą spełniały 

wszystkie kryteria zostaną uszeregowane od najbardziej korzystnej do najmniej 

korzystnej i na tej podstawie zostanie dokonany wybór.  

Zlecenio-

dawca  

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin 

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Anną Kwiatkowską, tel. 91 312 92 00, 

e-mail: a.kwiatkowska@pfp.com.pl lub Jarosławem Komorowskim j.kumorowski@pfp.com.pl. 

 

Z poważaniem 
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