
 
OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU (ZAWARCIU UMOWY)* 

 

pn. na świadczenie usług związanych z obsługą PR Globalnego Forum Elektromobilności na 

potrzeby Prezydencji COP24 

 

 

 

Postępowanie było prowadzone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji 

Narodów Zjednoczonych w sprawie zamian klimatu (Dz. U. z 2018 r. poz. 319) oraz zgodnie z § 5 

Regulaminu zamówień publicznych związanych z organizacją Konferencji COP 24 oraz pełnieniem 

przez RP funkcji Prezydencji Konferencji Stron (dostępny na BIP Ministerstwa Środowiska).  

 

W związku z organizacją Globalnego Forum Elektromobilności w dniu 21 listopada 2019 roku 

zaistniała potrzeba zamówienia usług związanych z obsługą PR.  

 

 

Przedmiot postępowania: świadczenie usług związanych z obsługą PR Globalnego Forum 

Elektromobilności na potrzeby Prezydencji COP24 

 

Specyfikacja: 
1) Przeprowadzenie kampanii na Facebooku, Twitterze oraz Google Ads zapowiadającej Forum, 

prowadzeniu biura prasowego oraz wykonywaniu działań PR przed i podczas Forum; 

2) Wykonywaniu działań PR i prowadzeniu biura prasowego po Forum 

Kampania płatna na Twitterze obejmuje płatne wsparcie postów zapowiadających Forum, płatne 

wsparcie postów informacyjnych zapowiadających Forum, 6 postów tematycznych odnoszących 

się do dyskusji zaplanowanych podczas poszczególnych round tables podczas Forum, 

sponsorowany trend w dniu Forum – promocja uniwersalnego hashtaga.  

Kampania na Facebooku obejmuje płatne wsparcie postów informacyjnych zapowiadających 

Forum i jej założenia, 6 postów tematycznych prezentujących wybranych najważniejszych 

prelegentów lub gości Forum z wizualizacją w formie layoutu Forum. 

Kampania Google Ads promująca Forum. 

Prowadzenie biura prasowego oraz działania PR przed, w trakcie oraz po Forum, do których 

należą: przygotowanie listy mediów, przygotowanie obszarów tematycznych do wykorzystania 

przez media, bezpośrednie kontakty z dziennikarzami i wysyłanie informacji prasowych i 

pozostałych tekstów, prowadzenie biura prasowego – aranżowanie wywiadów, wysyłanie 

komunikatów oraz zdjęć do mediów, obsługa mediów społecznościowych (Facebook, Twitter)  

podczas Forum  - umieszczanie postów merytorycznych, zdjęć oraz filmów video 

dokumentujących to, co dzieje się podczas Forum, przygotowanie podsumowania Forum w formie 

informacji prasowej oraz zdjęć i filmu video oraz wysłanie do mediów, follow up z 

dziennikarzami podczas Forum, aranżowanie wywiadów i artykułów w mediach propagujących 

tematykę elektromobilności, dokumentacja fotograficzna, monitoring mediów TV, radio oraz 

zagranicznych.  

 

Kryteria oceny ofert: doświadczenie w obsłudze PR tematyki elektromobilności, cena 

 

Planowany termin udzielenia zamówienia (zawarcia umowy): 18.11.2019 r.  

 

Wybrany Wykonawca:  

MARTA BARLAK martabarlak.com 

ul. Orląt Lwowskich 60/12 

02-495 Warszawa 

NIP: 5222606817 



 

Termin udzielenia zamówienia (zawarcia umowy):  

18.11.2019  

 

Wartość umowy:  

91.020 zł brutto 

 

*Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) lecz ma charakter informacyjny i wynika z przepisów 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji 

Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zamian klimatu. 


