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Odpowiedź na pytanie
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

nr BZP-ZZP-2374-2-124-DPP-4.8-AS/2018
pn. „Wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego spotu filmowego o tematy ce 

związanej z zapobieganiem i przeciwdziałaniem uzależnieniu od narkoty ków i tzw. 
dopalaczy, doty czącego bezpieczeństwa publicznego na potrzeby ogólnopolskiej

kampanii społecznej.”

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań dotyczących postępowania wraz z udzielonymi 
odpowiedziami:

Pytanie nr 1:
Proszę o informację czy przedstawiając wyceną wykonania spotu potrzebujecie Państwo też 
koncepcje, czy koncepcje są w późniejszym etapie po podpisaniu umowy?
Py tanie nr 2:
Czy to scenariusz do jednego spotu? Bo w opisie przedmiotu zamówienia jest: przygotowanie 3 
propozycji spotu, czyli scenek. Czy chodzi o to, że jedna oferta powinna zawierać 3 propozycje na 
scenariusze, z których jeden zostanie wybrany do realizacji?
Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2:
Etap przedstawienia koncepcji odbędzie się dopiero po wyborze Wykonawcy. Zgodnie ze 
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania 
3 propozycji scenariuszy spotu czyli scenek rodzajowych, z których zostanie wykorzystana jedna 
propozycja.
Pytanie nr 3:

Do jakiej grupy spot ma trafić? Bo dzieci i młodzież to od lat powiedzmy 8 do 18 - a to przekrój 
przez rożne grupy i sposoby komunikacji. Każdy wiek ma swój inny świat i inaczej trzeba do niego 
dotrzeć, stąd prośba o doprecyzowanie - do kogo dokładnie chcemy mówić.

Odpow iedź na pytanie nr 3:

Docelowym odbiorcą będzie młodzież w wieku 14-18 lat oraz opiekunowie i rodzice.
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Pytanie nr 4:

W opisie szczegółów jest: Treść spotu powinna zawierać: 1) uświadamianie młodych ludzi o 
niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem narkotyków i tzw. dopalaczy. 2) rozpoznawanie 
symptomów zażycia substancji psychoaktywnych, 3) zasady postępowania dla rodziców i 
opiekunów w ww. sytuacjach, 4) informacje na temat odpowiedzialności karnej za rozprowadzanie 
nielegalnych substancji, 5) popularyzację innych, bezpiecznych form spędzania czasu. To pięć 
różnych tematów - będzie bardzo trudno zawrzeć to wszystko w 30 sekundach nawet “informacje 
o odpowiedzialności karnej” . czy na jakimś z tych punktów Państwu szczególnie zależy?

Pytanie nr 5:

Czy spot ma być bardziej informacyjny, wyjaśniający merytorycznie te kwestie czy bardziej 
szokujący, zmuszający do reflekcji? Może mogliby Państwo wskazać, kierunek, który się Państwu 
podoba?

Odpowiedź na pytanie nr 4 i 5:

Najważniejszym przekazem spotu ma być uświadomienie młodych ludzi o niebezpieczeństwach 
związanych z zażyciem narkotyków i dopalaczy. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie 
oczekiwać na trzy propozycje i wybierze jedną z nich.

Pytanie nr 6:

Czy zakładają Państwo, że spot może być tylko częścią większej kampanii? Plakatów, billboardów 
itp? W sensie czy myśleć o nim jako o elemencie większej akcji czy tylko jednostkowa.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Spot może być częścią szerszej kampanii informacyjnej (ulotki, plakaty itd.).

Pytanie nr 8:

Jaki jest termin ogłoszenia wyników przetargu?

Odpow iedź na pytanie nr 8:

Ogłoszenie wyniku przetargu nastąpi niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.

Pytanie nr 9:

Czy mogą Państwo podać widełki budżetowe? Bardzo pomoże to w pisaniu scenariuszy.

Odpow iedź na pytanie nr 9:

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę w wysokości ok. 30 000. 00 zł brutto.
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Pytanie nr 10:

Co ma zawierać oferta oprócz formularza ofertowego? Możemy wkleić linki? Rozumiem, że 
zgłoszenie wysyłamy mailem w formie elektronicznej.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Wraz z formularzem ofertowym należy dołączyć wykaz doświadczenia Wykonawcy. Ofertę 
należy wysłać na adres e-mail: bzp.zzp@mswia.gov.pl.
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