
 

 
Warszawa, dnia 07/02/2018 

ZZP.ZP.232/17.59.18 

 

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 konkursu, w części zadań dla agencji nie ma informacji o konieczności przygotowania 

budżetu/kosztorysu kampanii. Czy taki budżet trzeba przygotować? Jeśli tak to rozumiemy, że jest to ogólny, 

wstępny budżet kampanii a nie szczegółowe kosztorysy? 

 
ODPOWIEDŹ 1 :  
Opracowanie powinno zawierać szczegółowy kosztorys, zgodnie z regulaminem, pkt. 2.5. Zakres opracowania 

będzie obejmował część opisową oraz wizualizację. Część opisowa powinna zawierać: 1. opis przyjętej koncepcji 

i zastosowanych rozwiązań, 2. pełną, docelową listę elementów kampanii, 3. wstępny kosztorys kampanii. 

Wizualizacja prac konkursowych powinna być przedłożona w formie elektronicznej w formacie PDF na nośniku 

pendrive. 

 

PYTANIE 2: 
Czy oprócz logotypu MZ trzeba jeszcze w projektach graficznych umieścić jakiś element obowiązkowy np. 

nazwę kampanii/programu? 

 

ODPOWIEDŹ 2:  
Tak, zgodnie z regulaminem: 



 

pkt 3.11 Obowiązkowe napisy w zależności od możliwości technicznych 

3.11.1 Hasło/logotyp kampanii 

3.11.2 Logo Ministerstwa Zdrowia 

PYTANIE 3: 
Czy jeśli proponujemy 2 scenariusze reklamy telewizyjnej, czy to oznacza, że będziemy produkować 2 filmy i 

kampania będzie wykorzystywać 2 filmy. Czy z tych dwóch scenariuszy będzie wybrany tylko jeden do realizacji? 

 

ODPOWIEDŹ 3:  
Z proponowanych dwóch różnych scenariuszy, finalnie wybrany i realizowany będzie jeden. 

PYTANIE 4: 
Czy budżet 45 mln to jest kwota netto czy brutto? 

 

ODPOWIEDŹ 4:  
Podana kwota jest kwotą brutto. 


