
 

 
Warszawa, dnia 31/01/2018 

ZZP.ZP.232/17.35.18 

 

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: 
W Regulaminie, w punkcie 3.13.2 jest mowa o trzech propozycjach logo (hasła) promującego profilaktykę 

nowotworów. Jednocześnie jest mowa w Regulaminie o niedopuszczalności rozwiązań wariantowych.  

Czego powinny dotyczyć te 3 logotypy? Czy mają jednak być wariantowymi propozycjami dla logo (hasła) 

całości? Czy też powinny być logotypami do różnych aktywacji w ramach całej kampanii? 

 
ODPOWIEDŹ 1 :  
Oczekujemy 3 różnych propozycji graficznych logotypów dotyczących całej strategii, która ma odpowiadać w 

swoim przekazie 2 zadaniom postawionym w programie Ministerstwa Zdrowia. 

 

PYTANIE 2: 
Czy na etapie składania pracy konkursowej wymagane jest złożenie wszystkich elementów poniżej? 

  

3.13 Zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej  

3.13.1 Opracowanie koncepcji kreatywnej całej kampanii obejmującej ogólne założenia – tzw. Big Idea oraz 

kierunki strategiczne oraz ich egzekucji (wraz z oczekiwanym oddziaływaniem na grupę docelową) oraz linię 

kreatywną. Linia kreatywna powinna być zobrazowana na przykładzie przynajmniej 3 elementów 

graficznych/rysunków, które byłyby wykorzystywane jako elementy przewodnie kampanii (chyba że z zarysu 

koncepcji będzie wynikała konieczności opracowania dodatkowych projektów)  



 

3.13.2 3 propozycje logo (hasła) kampanii promującej profilaktykę nowotworów (chyba, że z zarysu koncepcji 

będzie wynikała konieczność opracowania dodatkowych projektów)  

3.13.3 Po 2 zarysy scenopisu spotu telewizyjnego (15 sek., 30 sek.) (chyba, że z zarysu koncepcji będzie wynikała 

konieczność opracowania dodatkowych projektów)  

3.13.4 2 zarysy koncepcji kampanii w internecie (chyba, że z zarysu koncepcji będzie wynikała konieczność 

opracowania dodatkowych projektów)  

3.13.5 Propozycje wydarzeń specjalnych wraz z opisami w ramach kampanii: co najmniej 3 wydarzenia 

ogólnopolskie oraz co najmniej 3 wydarzenia o charakterze lokalnym (chyba, że z zarysu koncepcji będzie 

wynikała konieczność opracowania dodatkowych projektów)  

3.13.6 2 zarysy koncepcji komunikacji w mediach społecznościowych (chyba, że z zarysu koncepcji będzie 

wynikała konieczność opracowania dodatkowych projektów)  

3.13.7 2 koncepcje wykorzystania influencerów w działaniach promujących zdrowie i profilaktykę nowotworów 

(chyba, że z zarysu koncepcji będzie wynikała konieczność opracowania dodatkowych projektów)  

3.13.8 Propozycje harmonogramu działań 3-letniej kampanii w oparciu o założenia Programu Wieloletniego na 

lata 2016-2024 „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” Priorytetu I Narodowego Programu 

Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów.  

3.13.9 Propozycje co najmniej 5 wizualizacji gadżetów do dystrybucji:  

3.13.9.1 Z przeznaczeniem na imprezy masowe  

3.13.9.2 Dla mediów i influencerów  

3.13.10 Projekt strony internetowej, jej funkcjonalności oraz koncepcja komunikacji  

3.13.11 Przedstawienie innych niewymienionych powyżej elementów, wspomagających realizację ogólnopolskiej 

kampanii społecznej.  

3.13.12 Forma opracowania: zgodnie z opisem w rozdziale I pkt. 2.5 i 2.6 Regulaminu  

3.13.13 Sposób prezentacji pracy konkursowej: zgodnie z opisem w rozdziale IV, pkt. 1.3 Regulaminu  

3.14. Elementy ogólnopolskiej kampanii – zakres przewidywanych działań przez Wykonawcę kampanii 

promocyjnej  

3.14.1 Szczegółowy harmonogram działań realizowanych w ramach kampanii:  

 Wydarzenia specjalne – terminy, scenariusze, forma promocji działania  

 Emisja spotów w TV, lub w innej formie obecności w przekazie telewizyjnym  

 Emisja kampanii online i/lub w innej formie obecności w przekazie internetowym  

 Emisja kampanii w innych mediach (jeśli dotyczy)  

 Social media – forma prowadzenia działań w mediach społecznościowych  

 Inne działania  

3.14.2 Księga identyfikacji wizualnej – księga znaku (logo, hasło, element graficzny/rysunek, który byłby 

wykorzystywany jako element przewodni kampanii) oraz księga norm zawierająca np. projekty:  

 Rollupu  

 Ścianki promocyjnej  

 Flagi reklamowej  

 Ulotki  

 Plakatu  

 Broszury  

 Namiotu reklamowego  

 Banneru estradowego  

 Reklama zewnętrzna  

 Billboard  

 Oznakowanie środków komunikacji miejskiej  

 Gadżetów wykorzystywanych na eventach 

 

ODPOWIEDŹ 2:  
Wszystkie powyższe elementy są obowiązkowe. 


