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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Znak postępowania: 150820/SE/01 

 

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza do złożenia oferty 

na: „Przeprowadzenie kampanii reklamowej w serwisie Facebook” w ramach projektu 

„Góry Świętokrzyskie odkryte i dostępne” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach 

szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, 

zgodnie z niniejszym Zaproszeniem. 

 

1. Postanowienia ogólne. 

1.1 Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na: „Przeprowadzeniu kampanii 

reklamowej w serwisie Facebook”, zgodnie z warunkami określonymi 

w pkt. 2 niniejszego Zaproszenia. 

1.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

UWAGA! W przypadku wyboru Wykonawcy, który z uwagi na brak odpowiedniego 

potencjału odmówi zawarcia Umowy, nie wykona lub nienależycie wykona 

zamówienie i w ten sposób spowoduje u Zamawiającego szkodę, Zamawiający będzie 

dochodził od takiego Wykonawcy odszkodowania. 

1.3 Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

1.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania 

ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ 

na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin ich 

składania. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 

do których zostało wystosowane zapytanie i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych 

zmianach informuje się także na stronie Internetowej, na której zostało zamieszczone 

ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu ofertowym. 

1.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania 

ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez 

wyboru oferty. 

1.6 Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego 

do złożenia zamówienia. 

1.7 Zamawiający może złożyć zamówienie częściowe lub odstąpić od złożenia 

zamówienia w sytuacji braku zabezpieczenia na ten cel środków finansowych 

w szczególności w przypadku niepodpisania umowy dotacji na realizację projektu, 

o którym mowa w preambule niniejszego zaproszenia. 

1.8 Użyte w zaproszeniu terminy i skróty mają następujące znaczenie: 

1.8.1 „Zamawiający” – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Świętokrzyskiej, będące bezpośrednim płatnikiem i odpowiadające za prawidłowe 

wykonanie zlecenia, które jest przedmiotem niniejszego postępowania. 

1.8.2 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Świętokrzyskiej na podstawie niniejszego zaproszenia. 

1.8.3 „Zamówienie” – zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy 

opisany w punkcie 2 niniejszego Zaproszenia. 
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1.8.4 „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę 

na jego wykonanie albo zawrze z Zamawiającymi umowę w sprawie wykonania 

Zamówienia. 

1.9 Dane prowadzącego postępowanie: 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów, 

tel./fax: (41) 307-49-38 

e-mail: biuro@lgd-srws.pl, http://www.lgd-srws.pl 

godziny pracy: 7.30 – 15.30 (Pn – Pt). 

Znak postępowania 150820/SE/01. 

Uwaga: Korespondencję kierować należy do prowadzącego postępowanie 

na ww. adres z jednoczesnym użyciem powyżej podanego znaku postępowania. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 

2.1 przeprowadzenie kampanii reklamowej w serwisie Facebook promującej zasoby 

lokalne na następujących zasadach: 

a) kampania będzie prowadzona za pośrednictwem fanpage’a: 

https://www.facebook.com/swietokrzyskieodkryte/, 

b) wszystkie reklamy muszą być powiązane ze wskazaną przez Zamawiającego 

stroną kampanii www.swietokrzyskieodkryte.pl lub z Fanpage kampanii: 

https://www.facebook.com/swietokrzyskieodkryte/, 

c) kampania reklamowa będzie skierowana do użytkowników serwisu 

mieszkających w Polsce,  

d) w trakcie realizacji kampanii Wykonawca powinien osiągnąć łączną efektywność 

kampanii na poziomie co najmniej 20 000 kliknięć unikalnych użytkowników 

przekierowanych do strony www. Użytkownik powinien spędzić na stronie www 

min. 40 sekund, 

e) optymalizacja: kliknięcia linku / opłata za kliknięcie linku. Po kliknięciu 

w reklamę użytkownik zostanie przekierowany na stronę, 

2.2 przygotowanie na podstawie dostarczonych informacji słów kluczowych do kampanii, 

2.3 zarządzanie kampanią, dotarcie do wskazanych grup docelowych kampanii 

reklamowej w serwisie Facebook, 

2.4 stworzenie treści reklam oraz ich optymalizację dla potrzeb kampanii w serwisie 

Facebook celem zwiększenia efektywności, 

2.5 zarządzanie i realizacja płatności wobec firmy Facebook, 

2.6 dopilnowanie nie przekroczenia wysokości założonego budżetu kampanii, 

2.7 wyłączenie kampanii w terminie zakończenia umowy, 

2.8 monitoring prawidłowego przebiegu kampanii, 

2.9 w terminie 5 dni od zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

propozycję przeprowadzenia kampanii z wykorzystaniem narzędzi wskazanych 

powyżej, uwzględniającą co najmniej kilka uzasadnionych przez Wykonawcę form 

reklamowych, 

2.10 korzystanie z bezpłatnego narzędzia Google Analytics lub równoważnego 

i  umożliwić Zamawiającemu bieżące monitorowanie kampanii przy pomocy tego 

narzędzia z podglądem szczegółowych statystyk 

Zamawiający zaakceptuje propozycję, o której mowa w pkt. 2.9 lub wniesie do niej uwagi 

w terminie 5 dni od jej otrzymania. 

https://www.facebook.com/swietokrzyskieodkryte/
http://www.swietokrzyskieodkryte.pl/
https://www.facebook.com/swietokrzyskieodkryte/
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3. Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający planuje realizację przedmiotu zamówienia od 01.09.2015 r. 

do 10.04.2016 r. 

4. Kryterium oceny oferty 

Cena – 100% tj. rzeczywisty koszt wydatkowany na reklamę w serwisie Facebook 

S = (S min /S of) x 100% 

S min – najniższy koszt wydatkowany na reklamę w serwisie Facebook 

zaproponowany przez oferentów, 

S of – koszt badanej oferty, który będzie wydatkowany na reklamę w serwisie 

Facebook zaproponowany przez oferenta, 

5. Opis sposobu przygotowania oferty 

Ofertę należy przygotować na specjalnym formularzu (Zał. nr. 1 do zapytania 

ofertowego). Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac 

i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy. 

6. Miejsce i termin składania ofert 

6.1 Termin składania ofert upływa 27 sierpnia 2015 r. o godz. 12.00. Oferty złożone 

po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

6.2 Ofertę można złożyć: 

a) pisemnie pocztą/lub osobiście. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej 

lub w inny trwały sposób zabezpieczonej przesyłce oznaczonej w następujący 

sposób: 

„Przeprowadzenie kampanii reklamowej w serwisie Facebook”, 

Znak postępowania 150820/SE/01 
oraz 

„Nie otwierać przed godz. 12.00 w dniu 27 sierpnia 2015 r.” 
 

na adres zamawiającego: 
 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

ul. Rynek 26, 

26-025 Łagów 

b) drogą elektroniczną na adres: biuro@lgd-srws.pl w temacie maila wpisując: 

Oferta na „Przeprowadzenie kampanii reklamowej w serwisie Facebook”, 

Znak postępowania: 150820/SE/01 

W terminie do 27 sierpnia 2015 r. do godz. 12.00 

7. Postanowienia końcowe: 

7.1 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7.2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

7.3 Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania lub odstąpienia 

od rozstrzygnięcia zapytania bez podania przyczyn. 

8. Załączniki 

 Załącznik 1 – Formularz ofertowy, 

 Załącznik 2 – Wzór umowy. 

mailto:biuro@lgd-srws.pl

