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WYJAŚNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczy: postępowania na świadczenie usług doradczych dotyczących Kampanii 
Kolejowe ABC

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – przekazuje treść pytań wniesionych 
w okresie do 28 czerwca 2017 r. wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi Zapytania Ofertowego.

Pytanie 1:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że: posiada 
niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert zrealizował co najmniej 2 usługi doradztwa w zakresie objętym 
niniejszym zadaniem, w szczególności usługi w zakresie doradztwa i wsparcia 
merytorycznego przy przygotowaniu i udzielaniu zamówień na realizację kampanii 
informacyjnych, edukacyjnych lub promocyjnych, których wartość wynosiła co najmniej 
5 000 000 zł.

Czy potrzebne są dokumenty potwierdzający tę kwotę 5 ml złotych? Jak formalnie należy 
to udokumentować?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 8.2.1 Zapytania ofertowego wymagane 
są dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług. Informacja o tym, jaki był koszt 
kampanii, może być zawarta w referencjach, umowach lub oświadczeniu.

Pytanie 2:

Proszę o informację, czy wchodzą w grę przedpłaty za zakup mediów? 
Ew. w jakim czasie po realizacji kampanii rozliczane są koszty zakupu mediów 
poniesionych przez Agencję?

http://www.utk.gov.pl/
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Odpowiedź:

Przedmiotowe Zapytanie ofertowe dotyczy świadczenia usług doradczych oraz wsparcia 
w zakresie przygotowania postępowań na opracowanie strategii i koncepcji kreatywnej 
kampanii medialnej, produkcji elementów kampanii oraz zakupu mediów w ramach 
Projektu. Wykonawcy, którzy zostaną wybrani w postępowaniach, będą zajmowali się 
strategią, produkcją i zakupem mediów. Na chwilę obecną Zamawiający potrzebuje 
doradcy, który pomoże przygotować dokumentację przetargową pod względem 
merytorycznym oraz wspomoże Zamawiającego w trakcie postępowań, podczas wyboru 
wykonawców i zaopiniuje koncepcję przedstawioną przez ewentualnych, przyszłych 
wykonawców

Z poważaniem

PRZEMYSŁAW SKUBISZ
DYREKTOR DEPARTAMENTU PRAW 

PASAŻERÓW
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./
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