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WO-ZP.2321.6.2020.PTA                                                                                                           Rzeszów, 20.01.2020 r. 

 

 

 

                                                                               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 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zgodnie z jej  art. 4 pkt 8,  

na usługę organizacji kampanii informacyjno – promocyjnej Krajowego Funduszu Szkoleniowego  

dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wpłynęło zapytanie dotyczące treści Zapytania 

ofertowego. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami. 

 

PYTANIE: 

 

W zapytaniu WO-ZP.2321.6.2020.PTA, pkt IV,  dotyczącego  Reklamy w sieci Google chciałam zwrócić 

uwagę iż 5 tys. odsłon jest stanowczo za mało  (wyświetli się  w ciągu kilkunastu minut), jeżeli  ma być  

promocja przez 1 m-c to powinno być 500 tys wyświetleń. 

 

ZAMAWIAJACY WYJAŚNIA: 

 

Zamawiajacy nie dokonuje żadnych zmian w tym zakresie. Minimalna liczba odsłon została ustalona przez 

Zamawiającego mając na względzie grupę docelową odbiorców przekazu. 

 

PYTANIE: 

 

Dotyczy emisja  i nagranie audycji radiowych - czy wskazani przez Zamawiającego rozmówcy będą 

mobilni i przyjadą do studia rozgłośni radiowej na nagranie audycji. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYJAŚNIA: 

 

Zamawiajacy zmienił w powyższym zakresie treść Załącznika Nr 1 do Zapytania ofertowego. 

 

PYTANIE: 

 

Dotyczy emisja działań promocyjnych w social mediach - Czy wybór formy promocji w mediach 

społecznościowych należy do wykonawcy czy jest jakoś odgórnie narzucony?  Jaki budżet jest 

przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych. 

 

ZAMAWIAJACY WYJAŚNIA: 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z SOPZ pkt. 2.1 „Wykonawca przygotuje i przeprowadzi płatną 

promocję KFS na fanpage’u WUP Rzeszów”. „W jednym tygodniu Wykonawca przygotuje 2 posty”. 

„Każdy posty powinien zawierać tekst i grafikę (zdjęcia, obrazek, wykres itp.). Wszystkie posty  
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oraz termin ich publikacji winien być uzgodniony i posiadać akceptację Zamawiającego”. Zamawiający nie 

ma przypisanego do poszczególnych zadań budżetu, gdyż stanowi on całość na realizację zamówienia pn. 

organizacja kampanii informacyjno – promocyjnej Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

 

PYTANIE: 

 

Czy portale internetowe na których mają być wyświetlanie banery mają być przypisane do każdego 

powiatu, czy też łącznie wszystkie portale mają obejmować swoim zasięgiem wszystkie powiaty  

w woj. podkarpackim. 

 

ZAMAWIAJACY WYJAŚNIA: 

 

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załacznik Nr 1 do 

Zapytania ofertowego banner reklamowy musi być umieszczony m.in. na  21 lokalnych portalach 

internetowych (po 1 portalu w każdym powiecie Podkarpacia, poświęconych bieżącym regionalnym i 

lokalnym informacjom z powiatu/województwa, z bieżącymi informacja z zakresu kultury, sportu, 

rozrywki, polityki, samorządu, biznesu, gospodarki, ekonomii, oświaty) (…). Zatem muszą to być portale  

z informacjami dedykowanymi, przypisanymi dla danego regionu. 

 

PYTANIE: 

 

Jaka jest kwota szacunkowa powyższego zamówienia. 

 

ZAMAWIAJACY WYJAŚNIA: 

 

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia wynosi 59 333,30 zł netto. 

 

 

 

DYREKTOR 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
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