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Wszyscy Wykonawcy 
 
 
 

 
 
dot.:  konkursu na realizacj ę kampanii wizerunkowo-informacyjnej „Precyzja jest w nas”, 
ogłoszonego w dniu 06.08.2010r.. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie 
internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: 
http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 212845- 2010). 
 
 
 

W związku z przysłanymi przez wykonawców zapytaniami dotyczącymi w/w konkursu (pisownia 
oryginalna) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone: 
 
Pytanie 1 : Czy dokumenty (KRS, ZUS) mogą być z pieczątką za zgodność z oryginałem i podpisem 
prezesa, czy konieczne są oryginały? 
 
Odpowied ź: Zamawiający informuje, iŜ sposób porozumiewania się zamawiającego z uczestnikami 
konkursu oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów szczegółowo określa § 8  Regulaminu 
Konkursu. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o dopuszczenie do udziału  
w konkursie - składane w celu potwierdzenia spełnienia wymagań w konkursie uczestnik konkursu 
przedkłada w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez 
upowaŜnioną osobę lub upowaŜnione osoby. Pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do wniosku 
(np. pełnomocnictwo) uczestnik konkursu przedkłada w formie oryginału, z tym Ŝe w przypadku 
wspólnego wniosku wspólników spółki cywilnej,  - jeŜeli upowaŜnienie do jego złoŜenia wynika z umowy 
spółki cywilnej - zamiast pełnomocnictwa moŜna załączyć do wniosku oryginał tej umowy lub jej kopię 
poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez wszystkich wspólników. 
 
 
Pytanie 2:   Czy osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia mogą stanowić część kilku 
zespołów, czy jedna osoba moŜe realizować tylko i wyłącznie za jedno zadanie? 

 
Odpowied ź: Zamawiający informuje, iŜ osoby te mogą uczestniczyć w kilku zespołach, pod warunkiem 
naleŜytego wypełniania zadań płynących z ich pracy. Sytuacja ma się inaczej, gdy przewidziano 
stanowiska kierujących pracą danego zespołu – tu wymagane jest stałe stanowisko kierownicze. 
 
 
Pytanie 3:  Czy projekt „Pomorskie” , nad którym pracujemy, jest wystarczającym doświadczeniem, 
którym moŜemy posłuŜyć się przy składaniu dokumentów (mamy potwierdzenie zamknięcia I etapu na 
kwotę pow. 100 000 zł) 
 
Odpowied ź: Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z § 7  Regulaminu Konkursu wymaga min. załączenia 
do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie wykazu wykonanych,  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych co najmniej 2 usług  
o wartości nie mniejszej niŜ 100.000,- zł kaŜda, w zakresie wykonania kampanii promocyjnych,  
w tym przynajmniej jednej dla jednostki samorządu terytorialnego, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  
w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie 
dokumentów potwierdzających, Ŝe te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie –  
w formie załącznika nr 2. Za naleŜycie wykonaną Zamawiający uzna usługę zrealizowaną terminowo, 
zgodnie z warunkami wynikającymi z zawartej umowy.  
 



  
 

 
 

Pytanie 4:   Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące stanowisk osób pracujących nad projektem: 
Jak mamy rozumieć stanowisko realizatora działań multimedialnych: jako osobę odpowiedzialną za 
działania internetowe, czy media plannera, który ma doświadczenie w wielu płaszczyznach mediowych? 
 
Odpowied ź: Zamawiający informuje, iŜ w jego rozumieniu jest to osoba odpowiedzialna za wszelkie 
działania multimedialne, w tym równieŜ internetowe. Zamawiającemu nie chodzi dokładnie o media 
plannera, ale jeśli spełnia on załoŜenia pkt. 2 to nie ma przeszkód aby to była taka osoba.  

 
 
Pytanie 5:  To samo pytanie dotyczy stanowiska realizatora działań audiowizualnych – proszę  
o doprecyzowanie definicji tego stanowiska.  
 
Odpowied ź: Zamawiający informuje, iŜ działania audiowizualne są to wszystkie działania, których 
główny trzon skupia się na produkcjach filmowych i dźwiękowych. W tym przypadku odpowiedź  
o połączeniach tych zadań z media planningiem jest identyczna jak w poprzednim punkcie. 

 

 
 


