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Poznań, dnia 21 lutego 2017 r. 

DPR-III-4-1.434.6.2017 

Wykonawcy biorący udział 
 w postępowaniu 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „System zarządzania treścią i publikacjami, w którego 
skład wchodzą: zredagowanie, druk i dystrybucja w 2017 roku 4 numerów biuletynu 
informacyjnego WRPO „Nasz Region”, 10 wydań E-biuletynu „Nasz Region” oraz przygotowanie 
i druk Poradnika WRPO 2014+”  

 

 

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ  

 
Zamawiający, Województwo Wielkopolskie, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone 

pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

 
 
Pytanie 1: 
 
Proszę o doprecyzowanie informacji związanej z kryterium „Liczba stron internetowych gdzie odbędzie 
się dodatkowa promocja Publikacji nr 1 i Publikacji nr 2” :  
 

1) Czy banner reklamowy powinien być umieszczany za każdym razem we wszystkich 
wskazanych portalach po każdym wydaniu 4 numerów biuletynu i po ukazaniu się 10 e-
biuletynów? 
 

2) Jak długo ma się wyświetlać banner na portalu – tydzień, 2-tygodnie? 
 

3) Czy wymagane jest przygotowywanie projektu graficznego dwóch bannerów (jeden dla 
wydania papierowego, a drugi dla e-biuletynu), czy też Zamawiający wymaga za każdym 
razem nowego projektu dla wszystkich 14 wydań (4 wydania papierowe i 10 e-biuletynów)? 

 
 
Odpowiedź: 

 
Ad.1) Emisja bannera reklamowego promującego Publikacje 1 i Publikacje 2 we wszystkich   

   wskazanych przez Wykonawcę portalach lokalnych nie będzie następować po każdym wydaniu  
   4 numerów biuletynu i po ukazaniu się 10 E-biuletynów.  

 
Ad.2)  Wykonawca zobowiązuje się do emisji bannerów promujących Publikacje nr 1 i Publikacje nr 2 

na wskazanych przez siebie portalach lokalnych, począwszy od dnia wydania pierwszego 
numeru E-biuletynu, a zakończy się nie wcześniej niż w czwartym dniu po emisji ostatniego 
numeru E-biuletynu. Powyższe terminy muszą być zgodne z harmonogramem opisanym  
w SOPZ, rozdział IV. 
Istotne jest to, aby po kliknięciu w banner (na każdym ze wskazanych przez Wykonawcę 
portalu) nastąpiło przekierowanie do strony internetowej Zamawiającego 
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(www.wrpo.wielkopolskie.pl) gdzie można obejrzeć elektroniczne wydania E-biuletynu i 
biuletynu. 
   

Ad.3) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania jednego uniwersalnego projektu graficznego   
          banneru reklamowego promującego Publikacje 1 i Publikacje 2. Projekt banneru o wymiarach   

  co najmniej 300x250 pixeli musi uzyskać akceptację Zamawiającego.  
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert  
nie ulegają zmianie. 
 
 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
DEPARTAMENTU 

/  -  / 
Danuta Sowińska 
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