
Dz.U./S S129
08/07/2019
316404-2019-PL

- - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy

1 / 4

08/07/2019 S129
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 4

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316404-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
2019/S 129-316404

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
Warszawa
00-922
Polska
Osoba do kontaktów: Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Zamówień Publicznych,
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
E-mail: dorota.liwarska@mos.gov.pl 
Faks:  +48 223692712
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.mos.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://bip.mos.gov.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://mos.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://mos.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://mos.ezamawiajacy.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

mailto:dorota.liwarska@mos.gov.pl
https://bip.mos.gov.pl/
https://bip.mos.gov.pl/
https://mos.ezamawiajacy.pl
https://mos.ezamawiajacy.pl
https://mos.ezamawiajacy.pl
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II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu gospodarki odpadami

II.1.2) Główny kod CPV
79341400

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Niniejsze zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, które będzie w
przyszłości opublikowane odrębnym ogłoszeniem o zamówieniu. Przedmiotem będzie realizacja kampanii
informacyjno - edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami. Przedmiotem planowanego zamówienia będą
usługi polegające m.in. na: a) produkcji spotów do emisji TV; b) przeprowadzeniu działań adresowanych do
jednostek samorządu terytorialnego; c) stworzeniu strony internetowej wraz z przeniesieniem treści ze strony
naszesmieci.pl; d) kampanii internetowej

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 619 062.50 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia będzie realizacja kampanii informacyjno - edukacyjnej w zakresie gospodarki
odpadami

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 619 062.50 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przedmiotowe postępowanie prowadzone będzie za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod
adresem strony internetowej https://mos.ezamawiajacy.pl

https://mos.ezamawiajacy.pl
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Złożenie ofert wymagało będzie od Wykonawców zalogowania na Platformie zakupowej poprzez aplikację
Marketplanet OnePlace. Wszystkie niezbędne dokumenty oraz wymagania, w tym kryteria oceny ofert zostaną
zawarte w dokumentach postępowania.

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
12/08/2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej 3 zamówienia, z których:
a) 2 zamówienia polegały na przeprowadzeniu kampanii cross-mediowych (rozumianych jako kampanie
składające się z kilku elementów, w tym przynajmniej działań prowadzonych w telewizji i internecie), o wartości
nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto każda kampania;
b) 1 zamówienia polegającego na przeprowadzeniu 1 kampanii społecznej (przez kampanie społeczną
Zamawiający rozumie działania zaplanowane w konkretnym czasie, skierowane do określonej grupy docelowej,
której celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy,zmiany myślenia, zachowania wobec określonego problemu
społecznego lub prowadzi do rozwiązywania problemu społecznego blokującego osiąganie dobra wspólnego
zdefiniowanego jako dany cel marketingowy),
Wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały
wykonane oraz załączy dowody, ze zamówienia te zostały wykonane należycie.
2. Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 4 osobami, które posiadają określone poniżej doświadczenie
zawodowe:
1) specjalista ds. strategii - posiadający min. 5 lat doświadczenia w planowaniu i opracowywaniu strategii
komunikacji kampanii reklamowych lub społecznych oraz doświadczenie w zakresie zrealizowania co najmniej
dwóch kampanii w mediach, w tym w szczególności w TV;
2) specjalista ds. kreacji - posiadający min. 5 lat doświadczenia, w opracowywaniu kreacji kampanii
reklamowych lub społecznych oraz posiadać doświadczenie w zakresie zrealizowania co najmniej dwóch
kampanii w mediach,w tym w szczególności w TV;
3) autor tekstów reklamowych (copywriter) - posiadający min. 3 lata doświadczenia w redakcji artykułów
i tekstów reklamowych oraz posiadać doświadczenie w zakresie zrealizowania co najmniej 2 kampanii w
mediach, w tym w szczególności w TV;
4) opiekun klienta (account manager) - posiadający min. 3 lata w prowadzeniu projektów reklamowych we
współpracy z klientem oraz posiadać doświadczenie w zakresie zrealizowania co najmniej dwóch kampanii w
mediach, tym w szczególności w TV.
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Powyższych funkcji i doświadczenia nie można łączyć, w związku z tym Wykonawca nie może wykazać się
mniejszą liczbą osób.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
12/08/2019

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/07/2019


