
 

 
Warszawa, dnia 12/01/2018 

ZZP.ZP.232/17.15.18 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

 
 
dot. postępowania konkursowego znak: ZZP-232/17 na:  

Zadanie 1 Opracowanie kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej na temat postaw prozdrowotnych 

Zadanie 2 Opracowanie kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej na rzecz zwiększenia zgłaszalności 

społeczeństwa na badania 

w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych” Priorytetu I Narodowego Programu 

Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Promocja Zdrowia i profilaktyka nowotworów” 

 
 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie informuje, iż do Organizatora 

Konkursu wpłynęły pisemne zapytania dotyczące postępowania konkursowego: ZZP-232/17 na: Zadanie 1 

Opracowanie kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej na temat postaw prozdrowotnych, Zadanie 2 

Opracowanie kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej na rzecz zwiększenia zgłaszalności społeczeństwa 

na badania w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych” Priorytetu I Narodowego 

Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Promocja Zdrowia i profilaktyka nowotworów”. 

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

PYTANIE 1: 
Przedmiotem konkursu jest opracowanie kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej na temat postaw 

prozdrowotnych oraz na rzecz zwiększenia zgłaszalności społeczeństwa na badania. Zgodnie z pkt. 3.6 

Regulaminu planowany termin realizacji kampanii to marzec 2018-grudzień 2020. Jaki budżet Organizator 

Konkursu zamierza przeznaczyć na produkcję i realizację kampanii? Znajomość przewidywanego budżetu 

pozwoli zaproponować adekwatne działania. 

 
ODPOWIEDŹ 1 :  
Zgodnie z Regulaminem maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy 

konkursowej wynosi 45 mln złotych (na okres 2018-2020). 

 

PYTANIE 2: 
Zgodnie z pkt. 3.5 Organizator Konkursu definiuje następujące grupy docelowe kampanii: 

 

• Kobiety w wieku 25-59 lat, którym oferowane są badania cytologiczne w publicznych 

zakładach zdrowia 

• Kobiety w wieku 50-69 lat, którym oferowane są badania mammograficzne w publicznych 

zakładach zdrowia 

• Populacja ogólna 



 

 

Natomiast zgodnie z pkt. 3.8, wśród celów kampanii Organizator wymienia m.in. „zwiększenie zgłaszalności na 

badania w kierunku raka jelita grubego w zależności od stosowanego systemu przeprowadzania badań” bez 

zdefiniowania konkretnej płci. Rozumiemy, że te działania mają być skierowane zarówno do kobiet, jak i 

mężczyzn (zgodnie z danymi przywołanymi w pkt. 3.1)? 

 
ODPOWIEDŹ 2:  
W ramach zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. Program badań 

przesiewowych raka jelita grubego finansowane jest wykonywanie badań kolonoskopowych. Badaniami 

przesiewowymi w kierunku raka jelita grubego są objęte:  

1. w systemie bez zaproszeń – osoby bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego oraz 

które nie miały rozpoznanego raka jelita grubego w przeszłości:  

a) w wieku 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, które nie miały wykonanej kolonoskopii w ostatnich 

10 latach,  

b) w wieku 40–49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,  

c) w wieku 25–49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością 

(HNPCC).  

W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC z poradni 

genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. 

Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie co 2–3 lata, chyba że badanie genetyczne 

wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania 

kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii;  

2. w systemie z zaproszeniami – osoby w wieku 55–64 lat, które otrzymały imienne zaproszenie na udział w 

badaniu, niezależnie od występowania lub braku objawów klinicznych sugerujących raka jelita grubego. 

Zaproszenie na profilaktyczną kolonoskopię jest imienne i pozostaje aktywne do czasu ukończenia 64 lat przez 

zaproszoną osobę (do końca roku kalendarzowego, w którym wypadają 64-te urodziny). 

 

PYTANIE 3: 
Zgodnie z pkt. 3.13 definiującym zakres rzeczowy pracy konkursowej, Organizator Konkursu wymaga 

przedstawienia: 

 

• 2 zarysy koncepcji kampanii w Internecie; 

• 2 zarysy koncepcji komunikacji w mediach społecznościowych; 

• 2 koncepcje wykorzystania influencerów. 

 

Czy zatem Organizator wymaga w każdym z powyższych przypadków przedstawienia po 2 alternatywnych 

koncepcji do całej kampanii realizującej dwa zadania (Zadanie nr 1: Opracowanie kampanii 

informacyjnoedukacyjno-promocyjnej na temat postaw prozdrowotnych; Zadanie nr 2: Opracowanie kampanii 

informacyjno-edukacyjno-promocyjnej na rzecz zwiększenia zgłaszalności społeczeństwa na badania.) Czy każda 

z 2 przedstawionych koncepcji (kampania w Internecie; media społecznościowe; wykorzystanie influencerów) ma 

obejmować oddzielnie Zadanie nr 1 i oddzielnie Zadanie nr 2? 

 
ODPOWIEDŹ 3:  
W ramach konkursu niedopuszczalne są rozwiązania wariantowe. 
 
PYTANIE 4: 
Zgodnie z pkt. 3.7 Organizator Konkursu definiuje 15 różnych głównych myśli przekazu. Czy któraś z nich jest 

dla Organizatora priorytetowa? 

 
ODPOWIEDŹ 4 :  
Punkt 3.7 stanowi Główną myśl przekazu, którą powinien zawierać realizowany projekt. 

 



 

PYTANIE 5: 
Zgodnie z pkt. 3.14.1 „Szczegółowy harmonogram działań realizowanych w ramach kampanii”, Organizator 

Konkursu wymienia m.in. „Emisja spotów w TV…”. Czy Organizator wymaga dołączenia do pracy konkursowej 

wstępnych mediaplanów? 

 
ODPOWIEDŹ 5:  
Zgodnie z 3.14 w zakres przewidywanych działań przez wykonawcę kampanii promocyjnej wpisuje się punkt 

3.14.1: Szczegółowy harmonogram działań realizowanych w ramach kampanii, podpunkt: Emisja spotów w TV, 

lub w innej formie obecności w przekazie telewizyjnym. 

 

PYTANIE 6: 
Zgodnie z pkt. 3.14.2 Organizator Konkursu wymaga przygotowania księgi wizualnej znaku. Jednocześnie 

zgodnie z pkt. 3.13.2 wymagane jest przedstawienie 3 propozycji logo (hasła). Czy rzeczywiście Organizator 

podtrzymuje wymóg stworzenia księgi wizualnej wybranego logo, skoro na tym etapie nie wiadomo, które logo z 

zaproponowanych przez wszystkich Uczestników Organizator docelowo będzie chciał wykorzystać w kampanii? 

 
ODPOWIEDŹ 6:  
Tak. 


