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                      Wrocław,  16.12.2020 r. 

 

 

Wykonawcy 

zaproszeni do złożenia oferty 

 

nr postępowania: 13/ZAM/2020 

 

Odpowiedzi na Pytania Wykonawców  

Dotyczy: Usługi informacji i promocji Projektu pn. „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej 

– etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  

Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”. 

 

Zamawiający przedstawia odpowiedzi na pytana Wykonawcy  z dnia 11.12.2020 r. :  

1. Pytanie Wykonawcy: 
1.  Dotyczy organizacja konferencji prasowej zamawiający w punkcie nr 3 raz pisze o organizacji jednej 

konferencji potem używa  wskazania jakby konferencji miało być więcej niż jedna :" Wykonawca po zakończeniu 

każdej konferencji......"  mnogiej . Proszę o  informację ile ostatecznie konferencji ma  wykonawca przygotować. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Dotyczy jednej konferencji.  

2. Pytanie Wykonawcy: 

Poczęstunek na konferencji - proszę  określenie  kwoty poczęstunku na jedną osobę. Opis , który Państwo 

podlaliście jest nieprecyzyjny, trudno oszacować zakres poczęstunku. Co ma na na myśli Zamawiający pisząc 

suche ciasteczka?  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Co najmniej dwa rodzaje  ciasteczek,  po 3 szt. na osobę np. delicje, pierniczki, markizy, pieguski.  

 

3. Pytanie Wykonawcy: 

Dotyczy dystrybucja materiałów prasowych dla dziennikarzy - co ma wchodzić w zakres materiałów prasowych? 

w co mają być zapakowane? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Firma przygotowuje i drukuje informację prasową. Zamawiający dostarczy teczkę i ewentualnie dodatkowe 

materiały promocyjne. 

 

4. Pytanie Wykonawcy: 

Dotyczy aktualizacja strony- co  Zamawiający rozumie pod tym pojęciem? -  wymiana treści na stronie?   Kto 

zapewnia treść   do wymiany?  czy do każdej wymiany  treści będą zdjęcia? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Aktualizowanie treści na temat prac remontowych: napisanie informacji, jej korekta i przesłanie do 
zamieszczenia na stronie przez pracownika Muzeum. Zdjęcia będzie wykonywał fotograf Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu. 
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5. Pytanie Wykonawcy: 

Dotyczy ogłoszenia w prasie-  Zamawiający wpisał w OPZ warunki niemożliwe do spełniania . Żaden tytuł 

prasowy wychodzący na terenie woj. dolnośląskiego nie posiada  jako gazeta regionalna nakładu 20 tys 

egzemplarzy.  ( mówią o tym badania ZKIDP). Proszę o doprecyzowanie tego punktu zapytania. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Nakład nie mniejszy niż 7 tysięcy egzemplarzy.  

 

6. Pytanie Wykonawcy: 

 Dotyczy produkcja spotu filmowego- jaką techniką ma być wyprodukowany spot. ? Co konkretnie ma 

przedstawiać? 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Spot ma pokazać zmiany, jakie zaszły w Panoramie Racławickiej w wyniku modernizacji. Technika cyfrowa. 
 
7. Pytanie Wykonawcy: 
Kto zapewnia treści publikacji postó na FB? 
Odpowiedź Zamawiającego:  

Firma przygotowuje treści postów na podstawie informacji pozyskanych od Zamawiającego.  

 

8. Pytanie Wykonawcy: 
Organizacja wydarzenia dla mediów oraz przedstawicieli kultury-  Zamawiający pisze tam o materiałach 
prasowych min. o prezentacjach. Kto przygotowuje prezentacje?  Jeśli wykonawca to jak mają wyglądać i  ile ich 
będzie.   Co ma dokładnie wchodzić w zakres materiału prasowego w tym punkcie. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Materiał prasowy: wydruk informacji prasowej. 
Prezentacja do wyświetlania w czasie wydarzenia pokazująca zmiany, jakie nastąpiły w wyniku modernizacji. 
Prezentację przygotowuje firma. Do jej przygotowania można użyć zdjęć wykonanych przez zamawiającego, 
można wyświetlić spot reklamowy, który powstanie.  
 
9. Pytanie Wykonawcy: 

Dotyczy poczęstunek na wydarzeniu- proszę określić kwotę na jedną osobę poczestunku- opis jest nieprecyzyjny 

trudno z niego wycenić to zadanie.   ( np co tą są słodkie przekąski wg. zamawiającego ile  ich ma być?) 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Cukierki (krówki) z logo Panoramy Racławickiej 5 kg, woda, herbata, kawa. 

 

10. Pytanie Wykonawcy: 

Jaka jest kwota szacunkowa zamówienia.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Wycena zamówienia leży po stronie Wykonawcy  

 

Odpowiedzi stanowią integralną część Zapytania Ofertowego z dnia 7.12.2020 r. i są obowiązujące dla 

Wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.  

       Z poważaniem  

 

       Dorota Krudos  
       Kierownik Działu Zamówień Publicznych  


