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PL-Kielce: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

2009/S 203-292406

 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 
Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA /PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Kieleckie Centrum Kultury, Plac Stanisława Moniuszki 2b, Kontakt pokój 45, Do wiadomości Miłosz Pamuła,
PL-25-334  Kielce. Tel.  +48 413444032. E-mail inwestycje@kck.com.pl. Faks  +48 413444034.
Adresy internetowe:
www.kck.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Więcej dokumentów można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy przesyłać na adres: Kieleckie
Centrum Kultury, Plac Stanisława Moniuszki, Kontakt sekretariat KCK (pom. nr 40), Do wiadomości Miłosz
Pamuła, PL-25-334  Kielce. Tel.  +48 413444033. E-mail inwestycje@kck.com.pl. Faks  +48 413444034. URL:
www.kck.com.pl.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Podmiot prawa publicznego.
Rekreacja, kultura i religia.

I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU/ OPIS PROJEKTU
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:

Kampania reklamowa promująca region świętokrzyski poprzez cykl imprez kulturalnych. Świętokrzyskie. Moc
Kultury.

II.1.2) Krótki opis:
Przedmiotem konkursu jest stworzenie spójnego projektu ponadregionalnej, jednolitej kampanii promującej
Kielce i województwo świętokrzyskie jako regionu bogatego w wydarzenia kulturalne poprzez cykl wydarzeń
organizowanych przez Kieleckie Centrum Kultury. Kampania ma być dostosowana zakresem tematycznym
i rozmiarem do planowanej wartości zamówienia. Projekt kampanii ma na celu rozpropagowanie turystyki
kulturalnej jako jednej z form wypoczynku mającej wpływ na wzbogacenie oferty atrakcji turystycznych w
regionie oraz wydłużenie sezonu turystycznego na czas trwania imprez kulturalnych oraz zachęcającej
turystów do odwiedzania regionu świętokrzyskiego. Kampania ma przyczynić się do wykreowania pozytywnego
wizerunku województwa świętokrzyskiego, promować atrakcyjność turystyczną regionu a przede wszystkim
turystykę kulturową oraz ożywienie gospodarcze będące impulsem do powstania nowych miejsc pracy.
Szczegółowy cel kampanii określa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych
II, III, IV, V, VI Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 pn.
„Kampania reklamowa promująca region świętokrzyski poprzez cykl imprez kulturalnych. Świętokrzyskie.
Moc Kultury”. Kampanię zaprojektuje zespół pracowników wyspecjalizowany w przygotowywaniu kampanii
reklamowych. Na projekt kampanii składają się: projektowane materiały graficzne (charakterystyka strategii
kampanii, logotyp kampanii, dopuszcza się możliwość zaprojektowania nowego dla celów kampanii logotypu
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zamawiającego, graficzne elementy kampanii przeformatowane do przykładowych nośników np. prasa,
outdoor, elementy prezentacji multimedialnych, elementy wizualizacji itp.); pozostałe elementy kampanii
np. hasła, przykładowe proponowane nośniki (charakterystyka rodzajów wydawnictw prasowych, formaty
outdoor’u, charakterystyka nośników w internecie, portali internetowych, formy reklamy np. inserty do prasy
itp.); harmonogram rzeczowo – finansowy dostosowany do kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia z
wyszczególnieniem terminów, ilości i wielkości proponowanych mediów i wydawnictw wchodzących w skład
kampanii promocyjnej dla poszczególnych imprez z uwzględnieniem planów promocyjnych podanych w
opisie; w projekcie kampanii zostaną wykorzystane jako jej elementy: wydawnictwo audiowizualne z filmami
– laureatami Przeglądu „NURT”, wydanie katalogu podsumowującego dotychczasowe edycje konkursu „Off
Fashion”,wydanie płyty z przebojami muzyki organowej,wydanie płyty z przebojami muzyki jazzowej,wydanie
kalendarza z fotografiami laureatów konkursu „Życie jest piękne”. Cele zaprojektowanej kampanii będą zgodne
z celami zawartymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, a w szczególności z zapisami dotyczącymi celów
Działania 2.3 Promocji gospodarczej i turystycznej regionu. Ponadto projekt (poprzez swe cele i proponowane
działania) będzie zgodny z: Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata
2007 - 2013 w zakresie rozwoju turystyki kulturalnej w regionie, Strategią Rozwoju Turystyki Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2006 – 2014, Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 –
Oś priorytetowa 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, a w szczególności Działaniem 6.2 –
Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Działaniem 6.3
– Promocja turystycznych walorów Polski, Działaniem 6.4 – Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu
ponadregionalnym.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79341400.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW:

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) (Pzp)
oraz w regulaminie konkursu. Zgodnie z art. 22 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się uczestnicy
konkursu, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp. Zamawiający
ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu w zakresie warunku wskazanego wyżej:
wykazanie, iż uczestnik konkursu dysponuje lub będzie dysponował zespołem minimum 3 osobowym, który
będzie uczestniczyć w wykonywaniu pracy konkursowej tj. osobami, które stanowią wyspecjalizowany zespół do
przygotowywania kampanii reklamowych. W przypadku wspólnego uczestnictwa w konkursie ww. warunek musi
spełnić co najmniej jeden podmiot.
Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz tylko
jedną pracę konkursową. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie wykluczony z
konkursu (Za złożenie Wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z
innym Uczestnikiem konkursu). Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy
spełniają wymagania określone w Regulaminie Konkursu.
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III.2) UDZIAŁ JEST ZASTRZEŻONY DLA PRZEDSTAWICIELI DANEGO ZAWODU:
Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ KONKURSU:

Ograniczony.

IV.2) NAZWY UCZESTNIKÓW JUŻ ZAKWALIFIKOWANYCH:
IV.3) KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ STOSOWANE DO OCENY PROJEKTÓW:

Jakość walorów artystycznych, waga kryterium - 60 %.
Spójność kampanii z założeniami zamawiającego i jej różnorodność oraz złożoność, waga kryterium - 40 %.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:

ZP-KCK/6/2009.

IV.4.2) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.4.3) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
10.11.2009 - 10:00.

IV.4.4) Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów:
IV.4.5) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Polski.

IV.5) NAGRODY I SĄD KONKURSOWY
IV.5.1) Zostanie przyznana nagroda (nagrody):

Tak.
Ilość i wartość przyznawanych nagród: Nagrodą w konkursie dla uczestnika (autora pracy konkursowej), który
wykona najlepszą pracę jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z Art.111
ust.3 Pzp, którego przedmiotem jest szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, wykonanie zaplanowanych
działań i zakup zaplanowanych mediów.Zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia zatwierdzenia
wyników konkursu przez Kierownika Zamawiającego zaprosi autora zwycięskiej pracy konkursowej do
negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z Art.111 ust.3 Pzp.

IV.5.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.5.3) Zamówienia po konkursie:

Tak. Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze
zwycięzców konkursu.

IV.5.4) Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego:
Tak.

IV.5.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
1. Miłosz Pamuła.
2. Robert Wieczorek.
3. Agata Wojda.
4. Agnieszka Migoń.
5. Tadeusz Sayor.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) DOTYCZY PROJEKTU I/LUB PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
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Tak.
Odniesienie do projektów i/lub programów: Kampania reklamowa jest współfinansowana z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Osi
2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego
regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
VI.3.2) Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu zamówień
publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia
protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu - rganizatorowi konkursu. Złożenie
odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa
Urzędu.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, PL-02-676  Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel.  +48
224587701. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 224587700.

VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
19.10.2009.
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