Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości

Fundacja Mamy i Taty: Realizacja kampanii społecznej
pt. ‘Ratuj Rodzinę’ w telewizji i Internecie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Mamy i Taty, KRS 142395400,
ul. Patriotów 110/316
04-844 Warszawa,
tel. 519366644,
e-mail marek.grabowski@mamaitata.org.pl, barbara.socha@mamaitata.org.pl
http://www.mamaitata.org.pl/

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja kampanii społecznej pt.
‘Ratuj Rodzinę’ w telewizji i Internecie
Numer referencyjny: 1/09/2018/FMT
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa zrealizowania kampanii społecznej pt. ‘Ratuj Rodzinę’ w
telewizji i Internecie, na którą składać się będą następujące elementy:
- opracowanie mediaplanu emisji spotu ze wskazaniem propozycji mediów, z uwzględnieniem
odpowiednich grup odbiorców, kalendarza emisji i estymacji kosztów dotarcia,
- zaplanowanie i zakup reklamy w TV,
- emisja spotów w TV,
- zaplanowanie i zakup reklamy internetowej,
- emisja spotów w Internecie,
- monitorowanie i optymalizacja przebiegu kampanii oraz podsumowanie jej efektywności w postaci raportu.
II.5) Główny kod CPV: 79341400-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia
Nie dotyczy
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie
Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 23.12.2018, w tym:
- Opracowanie mediaplanu w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy.
- Realizacja kampanii w telewizji prowadząca do osiągnięcia celów kampanii, nastąpi w terminie
od 2018-11-01 do 2018-12-16.
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- Realizacja kampanii w Internecie prowadząca do osiągnięcia celów kampanii, nastąpi w terminie od 2018-10-15 do 2018-12-16.
- Raport z kampanii zostanie opracowany do dnia 23.12.2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby wykonawca znajdował się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową i terminową realizację zamówienia,
tj.: posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej na poziomie wynoszącym
min. 250 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum
sześciu usług przeprowadzenia kompleksowych kampanii społecznych o zasięgu ogólnopolskim, o wartości minimum 100.000,00 zł brutto dla każdej z usług, polegających przynajmniej na promowaniu treści video w telewizji i Internecie (wymienione działania powinny wystąpić łącznie w każdej kampanii). Przez wartość 1 usługi Zamawiający rozumie
łączną wartość wykonanej usługi w ramach 1 umowy. W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut.
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

2

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający pobierze:
a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których
mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z zastrzeżeniem terminów, o których mowa powyżej. Wykonawca ma obowiązek wskazać adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie pobrać powyższy dokument.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na poziomie wynoszącym min. 250 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
- Wykaz wykonanych w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum sześciu usług
przeprowadzenia kompleksowych kampanii społecznych o zasięgu ogólnopolskim, o wartości minimum 100.000,00 zł brutto dla każdej z usług, polegających przynajmniej na
promowaniu treści video w telewizji i Internecie (wymienione działania powinny wystąpić
łącznie w każdej kampanii), wraz z podaniem wartości tych usług, ich przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy.
Przez wartość 1 usługi Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanej usługi w ramach
1 umowy.
W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej
niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu
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NBP na dzień zatwierdzenia protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu, podając
datę zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt 8.1.
SIWZ.
- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Płatność wynagrodzenia odbywać się będzie częściowo, w następujących transzach:
- I transza – po opracowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego mediaplanu w wysokości maksymalnie 1% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w tomie III SIWZ, § 4,
ust. 1,
- II transza - przedpłata w wysokości maksymalnie 30% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w tomie III SIWZ, § 4, ust. 1,
- III transza - w wysokości maksymalnie 69% wartości wynagrodzenia, o któ-rym mowa w
tomie III SIWZ, § 4, ust. 1.
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Nie dotyczy
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Doświadczenie kierownika kampanii wyznaczonego do realizacji zamówienia 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie dotyczy
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
Nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w sytuacjach i na zasadach określonych w umowie, której istotne postanowienia zostały określone w tomie III SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-27, godzina: 12:00,
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Polski
Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Ofertę należy sporządzić i złożyć w oryginale, należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na
adres: Fundacja Mamy i Taty, ul. Patriotów 110 p. 316, 04-844 Warszawa. oraz opisane:
„1/09/2018/FMT OFERTA” „Nie otwierać przed dniem 27.09.2018 r., godz. 12.15”
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