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                                                                               Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

 

 

 

Zamawiający, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zgodnie z jej  art. 4 pkt 8,  

na usługę  organizacji kampanii informacyjno – promocyjnej Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

wpłynęły zapytania dotyczące treści Zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje treść zapytań  

wraz z wyjaśnieniami. 

 

PYTANIE nr 1: 

 

Jest zapis ze każdy z zaproponowanych portali internetowych powinien być zarejestrowany  

w sądzie jako dziennik lub czasopismo. Nie każdy portal jest wpisany do KRS jako dziennik lub czasopismo, 

są portale, które spełniają warunki: prezentują informacje z z regionu, dotyczące kultury, sportu, polityki, 

rozrywki; fotorelacje,reportaże itp.Duża cześć gazet regionalnych ma portale internetowe jednak jest dużo 

samodzielnych serwisów. Mają spory ruch na stronie, aktualne informacje - czy mimo to brak wpisu o 

takiej treści będzie  wykluczał te portale ? 

 

ZAMAWIAJACY WYJAŚNIA: 

 

Zamawiający podtrzymuje zapis stanowiacy, iż każdy z zaproponowanych przez Wykonawcę portali 

internetowych powinien być zarejestrowany w sądzie jako dziennik lub czasopismo. 

 

PYTANIE nr 2: 

 

Statystyki każdego z portali mamy przedłożyć czy podane wymagania statystyczne są dla naszej 

wiadomości i mamy sugerować się nimi przy wyborze portali? 

 

ZAMAWIAJACY WYJAŚNIA: 

 

Statystyki muszą zostać przedstawione Zamawiającemu na etapie akceptowania wybranego przez 

Wykonawcę portalu. 

 

PYTANIE nr 3: 

 

Czy przeniesie praw autorskich będzie regulowane umową i która ze stron powinna taką umowę 

przygotować ? 

 

 

 

 



 

 

 

ZAMAWIAJACY WYJAŚNIA: 

 

Przeniesienie praw autorkich uregulowane jest m.in. w § 4 oraz § 5 Istotnych postanowień umowy 

stanowiących załacznik nr 3 do zapytania ofertowego. Ostateczną Umowę zawierająca postanowienia 

zawarte w Istotnych postanowień umowy sporządzi Zamawiający.  

 

PYTANIE nr 4: 

 

Jak powinna wyglądać prawidłowo wystawiona faktura, konieczne jest rozpisywanie poszczególnych 

pozycji czy wystarczy np. Kampania informacyjno-promocyjna krajowego Funduszu Szkoleniowego 

realizowanego dla WUP Rzeszów ? 

 

ZAMAWIAJACY WYJAŚNIA: 

 

Zamawiający nie wymaga rozpisywania poszczególnych pozycji na fakturze, zatem wystarczy będzie zapis 

np. Kampania informacyjno-promocyjna Krajowego Funduszu Szkoleniowego realizowanego  

dla WUP Rzeszów. 

 

 

 

DYREKTOR 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Tomasz Czop 

 

 

 


