Załącznik nr 4 do Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Nr sprawy KM-KZ-II.0631.84.2020.KO

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości
przekraczającej 5000 zł (bez VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 EURO (bez VAT)
1. Zamawiający: Województwo Mazowieckie zaprasza do złożenia oferty na publikację materiałów
informacyjnych dotyczących bieżących działań województwa mazowieckiego.
2. Przedmiot zamówienia:
Usługa: publikacja oraz promowanie na portalu internetowym:
1. trzech artykułów informacyjnych miesięcznie na głównej stronie portalu przez trzy doby
od dnia publikacji;
2. materiałów informacyjnych poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego, przy
czym ich tematyka skierowana będzie przede wszystkim do mieszkańców powiatu
wołomińkiego;
3. materiałów informacyjnych zawierających grafiki, zdjęcia, materiały filmowe i dźwiękowe;
4. treści, o których mowa w ppkt 1-3, na powiązanym z portalem profilu społecznościowym
Facebook.
Dane techniczne:
 portal o charakterze lokalnym;1
 miejsce artykułów: główna strona;
 promowanie materiałów przez trzy doby, licząc od dnia i godziny publikacji;
 zasięg tematyczny portalu: wołomiński;2
 liczba odsłon portalu: w ciągu 6 miesięcy nie mniejsza niż 1 mln;
 liczba użytkowników: w ciągu 6 miesięcy nie mniejsza niż 100 tys.
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
Kancelaria Marszałka, Biuro Prasowe
tel. 22 59 07 692, e-mail: karolina.oldakowska@mazovia.pl
tel. 22 59 07 895, e-mail: mikolaj.michalecki@mazovia.pl
5. Kryteria oceny ofert:
5.1. liczba odsłon – 30 proc.;
5.2. liczba użytkowników – 30 proc.;
5.3. cena – 20 proc.;
5.4. charakter medium i zasięg – 20 proc.

Portal o charakterze lokalnym rozumiany jest jako publikujący minimalnie 5 artykułów tygodniowo, które dotyczą spraw
lokalnych danego powiatu.
2 Portale, które w swoim zasięgu obejmują więcej niż jeden powiat, posiadające dodatkowe zakładki na powiaty w regionie,
powinny wskazać jako zasięg tematyczny wszystkie powiaty.
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Szczegółowy opis kryteriów:
5.1. Liczba odsłon – punktowane są odpowiednio:
5.1.1. średnia półroczna liczba odsłon powyżej 14 mln – 30 pkt;
5.1.2. średnia półroczna liczba odsłon od 10 mln do 14 mln – 20 pkt;
5.1.3. średnia półroczna liczba odsłon od 6 mln do 10 mln – 10 pkt;
5.1.4 średnia półroczna liczba odsłon od 1 mln do 6 mln – 10 pkt;
5.1.5. średnia półroczna liczba odsłon poniżej 1 mln – 0 pkt;

5.2. Liczba użytkowników – punktowane są odpowiednio:
5.2.1. średnia półroczna liczba użytkowników powyżej 150 tys. – 30 pkt;
5.2.2. średnia półroczna liczba użytkowników od 125 tys. do 150 tys. – 20 pkt;
5.2.3. średnia półroczna liczba użytkowników od 100 tys. do 125 tys. – 10 pkt;
5.2.4. średnia półroczna liczba użytkowników od 50 tys. do 100 tys. – 5 pkt;
5.2.5. średnia półroczna liczba użytkowników poniżej 50 tys. – 0 pkt;

5.3. Cena obliczana jest na podstawie wzoru:
C = (Cmin : Cx) x 20
gdzie:
C = liczba punktów za kryterium „Cena usługi”,
Cmin = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
Cx = cena oferty badanej.
* Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację całej usługi tj. 30 cyklów emisyjnych dla artykułów
informacyjnych, kwotę nie wyższą niż 8000 zł brutto.

5.4. Charakter medium i zasięg – punktowane są odpowiednio:
5.4.1.
5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

portal ma charakter informacyjny i zawiera materiały informacyjne o tematyce
lokalnej i jego zasięg tematyczny dotyczy tylko powiatu wołomińskiego – 20 pkt;
portal ma charakter informacyjny i zawiera materiały informacyjne o tematyce
lokalnej i jego zasięg tematyczny dotyczy powiatu wołomińskiego i jednego
innego powiatu z subregionu warszawskiego stołecznego 3– 15 pkt;
portal ma charakter informacyjny i zawiera materiały informacyjne o tematyce
lokalnej i jego zasięg tematyczny dotyczy powiatu wołomińskiego i dwóch innych
powiatów z subregionu warszawskiego stołecznego – 10 pkt;
portal ma charakter informacyjny i zawiera materiały informacyjne o tematyce
lokalnej i jego zasięg tematyczny dotyczy powiatu wołomińskiego i trzech innych
powiatów z subregionu warszawskiego stołecznego– 0 pkt

6. Oferta powinna zawierać:
6.1. cenę brutto uwzględniającą koszt przewidziany dla 30 cyklów emisyjnych dla artykułów
informacyjnych. Cena powinna obejmować wszystko, co zostało określone w pkt 2. jako
przedmiot zamówienia;
3

region warszawski stołeczny (NUTS-2) rozumiany zgodnie z najnowszym podziałem na NUTS-2 za: ROZPORZĄDZENIE
KOMISJI (UE) 2016/2066 z 21 listopada 2016 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, czyli
w przypadku regionu warszawskiego stołecznego obejmującego subregiony: Warszawa oraz subregiony warszawski wschodni
(powiaty: legionowski, miński, otwocki, wołomiński) i warszawski zachodni (powiaty: grodziski, nowodworski, piaseczyński,
pruszkowski, warszawski zachodni).

6.2. oświadczenie o spełnianiu danych technicznych zawartych w pkt 2. z zastrzeżeniem
pkt 5.1. i 5.2.
6.3. w odniesieniu do spełnienia danych technicznych w zakresie odsłon i użytkowników
– skan raportu z Google Analytics;
6.4. screeny lub linki do artykułów publikowanych na portalu w ciągu ostatniego tygodnia
w miesiącu styczeń 2020 r.
7. W załączeniu wzór umowy.
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) za całą usługę oraz
informacji dotyczącej charakteru portalu i ceny należy sporządzić w języku polskim,
w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją
„Zapytanie ofertowe nr sprawy KM-KZ-II.0631.84.2020.KO do zamówienia publikacji oraz
promowania na portalu informacyjnym materiałów prasowych związanych z działalnością
Samorządu Województwa Mazowieckiego”.
9. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 17 lutego 2020 r., do godziny 9:00,
drogą elektroniczną na obydwa wskazane adresy e-mail: karolina.oldakowska@mazovia.pl
i mikolaj.michalecki@mazovia.pl, podając nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę portalu
i powiatu.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Magdalena Flis
Dyrektor Kancelarii Marszałka

