ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRZEDMIOT I WARUNKI SKŁADANIA
OFERTY W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM
1. Przedmiot postępowania
Przedmiotem postępowania jest wybór domu mediowego do obsługi PKO Banku Polskiego, Obligacji Skarbu
Państwa oraz spółek Grupy Kapitałowej w zakresie planowania i zakupu mediów.
2. Opis postępowania
Postępowanie będzie prowadzone dwuetapowo. Pierwszym etapem postępowania jest złożenie ofert zgodnie z
warunkami opisanymi w pkt. 3. Pierwszy etap postępowania będzie miał na celu wyłonienie kilku domów
mediowych, które zostaną zaproszone przez Bank do drugiego etapu, w którym domy mediowe otrzymają umowy
o zachowaniu poufności oraz briefy z zadaniami przetargowymi. Oferty w drugim etapie postępowania będą
składane przez platformę zakupową PKO Zakupy.
W postępowaniu zakupowym zostanie wybrany dom mediowy, z którym zostanie podpisana umowa ramowa.
Przedmiotem umowy będzie w szczególności:
1) wsparcie Banku w planowaniu i realizacji strategii mediowych dla poszczególnych produktów i usług Banku
oraz spółek grupy kapitałowej,
2) planowanie i zakup powierzchni reklamowych,
3) rozliczenie zakupów.
3. Warunki składania ofert w pierwszym etapie postępowania
Na ofertę składają się:
1) Prezentacja domu mediowego składająca się maksymalnie z 50 slajdów w formacie pdf. W prezentacji
powinien znaleźć się tzw. „credential”, aktualne portfolio klientów oraz informacja o doświadczeniu Oferenta w
realizacji kampanii TV i Digital. Maksymalna waga załącznika to 5 Mb.
2) Uzupełniony załącznik nr 2 (w formacie xlsx) – dotyczący informacji o Oferencie i jego pracownikach, a także
obsługiwanych przez Oferenta klientach, narzędzi zwiększających efektywność zakupu mediów, doświadczenie
w realizacji kampanii TV i Digital oraz liczbę pracowników wraz z doświadczeniem pracowników (do
uzupełnienia cztery arkusze).
3) podpisane skany dokumentów finansowych, umożliwiających dokonanie oceny sytuacji finansowej Oferenta:
sprawozdań finansowych ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania, jeżeli zgodnie z
przepisami o rachunkowości podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta lub innych dokumentów
określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – w przypadku podmiotów niezobowiązanych do
sporządzania sprawozdania finansowego, za okres ostatnich 2 lat obrotowych poprzedzających złożenie
oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
4) Uzupełniony załącznik nr 4 oświadczenie oferenta i dostawcy w zakresie konfliktu interesów
Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu proszeni są o złożenie ofert w terminie do dnia 02.12.2020 r. do
godziny 12:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres michal.krupinski@pkobp.pl .
Przesłana oferta powinna zostać zabezpieczona hasłem. Hasło umożliwiające otworzenie oferty należy przesłać na
w/w adres mailowy, tego samego dnia pomiędzy godzinami 13.00 a 14.00 .
Dopuszczalny rozmiar jednej wiadomości wynosi 10mb. W przypadku przekroczenia wskazanego rozmiaru, ofertę
należy wysłać w kilku wiadomościach z tym, że w pierwszej wiadomości należy podać łączną liczbę wiadomości
zawierających ofertę.
Na tym etapie postępowania Bank nie przewiduje rundy pytań i odpowiedzi.

Strona 1/1

