STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZDROWIA
ul. Gabriela Narutowicza 6/U1, 70-231 Szczecin
tel. 698675254, mail: biuro@spz.szczecin.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
nr 1/2020
z dnia 2 listopada 2020 r.
na:
Wykonanie usług obejmujących prowadzenie kampanii reklamowych i działań
marketingowych w roku 2020 w ramach zadania „Budowa i rozwój lokalnych
internetowych serwisów informacyjnych w celu prowadzenia akcji i działań
informacyjnych wspierających sieć przeciwdziałania przyczynom przestępczości i
pomocy pokrzywdzonym przestępstwem” finansowanego ze środków Funduszu
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia
ul. Gabriela Narutowicza 6/U1, 70-231 Szczecin
tel. 698675254, mail: biuro@spz.szczecin.pl
adres strony internetowej: www.spz.szczecin.pl
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Wykonanie usług obejmujących prowadzenie kampanii reklamowych i działań
marketingowych w roku 2020 w ramach zadania „Budowa i rozwój lokalnych
internetowych serwisów informacyjnych w celu prowadzenia akcji i działań informacyjnych
wspierających sieć przeciwdziałania przyczynom przestępczości i pomocy pokrzywdzonym
przestępstwem” finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług obejmujących prowadzenie kampanii
reklamowych i działań marketingowych w roku 2020 w ramach zadania „Budowa i rozwój
lokalnych internetowych serwisów informacyjnych w celu prowadzenia akcji i działań
informacyjnych wspierających sieć przeciwdziałania przyczynom przestępczości i pomocy
pokrzywdzonym przestępstwem” finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Usługa będąca przedmiotem zamówienia powinna przewidywać prowadzenie kampanii
reklamowych na portalach społecznościowych, w tym obligatoryjnie na portalu Facebook,
w okresie od 16 listopada 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. Kampanie reklamowe winny
dotyczyć następujących stron i profili utworzonych uprzednio przez Zamawiającego:
https://www.facebook.com/szczecinskie24
https://www.facebook.com/radomomskieinformacje
https://www.facebook.com/Lubelskieinfo-Informacje-z-Regionu-100816975154679

3.
4.
5.
6.

Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia kampanii marketingowych w sposób
zapewniający jak najszerszy odbiór promowanych treści, profili i stron, przy czym
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w okresie obowiązywania niniejszej
umowy:
a) uzyskania nie mniej niż 80 000 stałych obserwatorów profili wymienionych powyżej
lub użytkowników, którzy polubili wskazane przez Zamawiającego profile,
b) uzyskania nie mniej niż 300 000 odbiorców informacji publikowanych w okresie
realizacji usługi na wskazanych przez Zamawiającego profilach.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego jednak nie
większego niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Usługa powinna być zrealizowana w terminie od 16 listopada 2020 r. do 30 grudnia 2020 r.
IV. WARUNKI PŁATNOŚCI
Zamawiający przewiduje płatności częściowe na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Wykonawcę. Pierwsza płatność częściowa zostanie zrealizowana w terminie do 14 dni od daty
zawarcia umowy na podstawie wystawionej przez Wykonawcy faktury VAT. Kolejne płatności
częściowe będą realizowane nie częściej niż co 14 dni. Płatność końcowa nastąpi w terminie do 31
grudnia 2020 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania.
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie
oświadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN JEJ
ZŁOŻENIA
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego
ogłoszenia. Oferta powinna być opatrzona datą, powinna być podpisana przez
osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Oferta powinna zawierać nazwę,
adres siedziby oraz numer NIP Oferenta.
2. Oferta powinna być dostarczona w formie skanu pocztą elektroniczną na adres:
biuro@spz.szczecin.pl
3. Termin składania ofert: 10 listopada 2020 r.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena – 100%
VIII. WYNIK POSTĘPOWANIA
Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.spz.szczecin.pl
IX.

DODATKOWE INFORMACJE
1. Informacji w sprawie niniejszego postępowania udziela Mateusz Wagemann pod numerem
telefonu 698 675 254 lub pocztą elektroniczną na adres biuro@spz.szczecin.pl
2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez
podania przyczyny i nieudzielenia zamówienia.

