
Pytanie  numer 1, data wys łania 2022-06-15 14:27:27, data opublikowania  

1. Proszę o potwierdzenie - budżet miesięczny wynosi 6000 zł netto, zatem budżet projektu 
łącznie wynosi 108 000 zł netto?  

Odp: Tak 

2. Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy Księgę Znaku oraz logotypy? 

Odp: Tak 

3. Ile postów/relacji miesięcznie przewiduje Zamawiający w serwisach społecznościowych? 

Odp: Ilość postów/ relacji miesięcznych w serwisach społecznościowych uzależniona będzie od ilości 
aktywności Zamawiającego w danym miesiącu.  

4. Czy Zamawiający dostarczy Wykonawcy treści, które będę umieszczane na stronie 
clustercollaboration? 

Odp: Zamawiający przewiduje dostarczenie jedynie wkładu merytorycznego. Edytowanie tekstu pod 
względem stylistycznym i promocyjnym należeć będzie do Wykonawcy. 

5. Ile godzin przewiduje Zamawiający na usługi doradztwa? 

Odp: Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym, Zamawiający przewiduje stałe usługi doradztwa. Należy 
przez to rozumie, że Wykonawca dostępny będzie od poniedziałku od piątku, w godzinach roboczych. 

6. Proszę o zdefiniowanie punktu 3.3 Zapytania Ofertowego.  

Odp: Wykonawca powinien znać najnowsze trendy obsługi social mediów ( w tym np. nowo 
wprowadzane funkcje ). 

7. Proszę o wskazanie ilości oraz objętości materiałów, o których mowa w punkcie 3.6 

Odp: Wykonawca jest w posiadaniu programów graficznych oraz posiada umiejętności do tworzenia 
grafik w odpowiedzi na potrzeby Zamawiającego. Ilość i objętość zależna będzie od zapotrzebowania 
w danym miesiącu.  

8. Czy jedna osoba może pełnić 2 lub 3 funkcje?  

Odp: Zamawiający przewiduje korzystanie z usług 3-osobowego zespołu, aby w przypadku 
nieobecności jednego bądź dwóch pracowników, utrzymany był stały kontakt, a tym samym, treści 
publikowane na bieżąco. 

 

 

• Pytanie numer 2, data wys łania 2022-06-20 10:34:26, data 
opublikowania  

Czy budżet obs ługi oficja lnych profili mediów s połecznos ciowych 
okreś lony w zapytaniu kwotą  6000 PLN jes t kwotą  brutto czy netto? 

Udzielono odpowiedzi 



netto 

• Pytanie numer 3, data wys łania 2022-06-20 10:38:18, data 
opublikowania  

Czy biorąc pod uwagę cały okres  rea lizacji zadania  czyli termin od 
01.07.2022r. do 31.12.2023, ca łkowity budżet obs ługi oficja lnych 
profili mediów s połecznosciowych wynies ie wielokrotność budżetu 
6000 PLN tj. 108 000 PLN (18 mies iecy x kwota  budżetu okreś lona 
w zapytaniu) ? 

Udzielono odpowiedzi 

tak 

• Pytanie numer 4, data wys łania 2022-06-20 10:46:16, data 
opublikowania  

Czy dys ponujecie Pańs two informacją  o s zczegółowym zakres ie 
obowiazków realizowanych przez podmiot który będzie zwycięzcą  
pos tępowania? Mam tu na  myś li iloś ć pos tów publikowanych 
mies ięcznie dla  każdej z pla tform mediów s połecznos ciowych 
okreś lonych w zapytaniu (Facebook, Twitter, LinkedIn) 

Udzielono odpowiedzi 

Ilość pos tów/  relacji mies ięcznych w s erwisach s połecznościowych 
uzależniona  będzie od iloś ci aktywnoś ci Zamawia jącego w danym 
mies iącu. J ednak w nawiązaniu do Zapytania  Ofertowego 
Zamawia jący przewiduje s ta łe us ługi doradztwa. Należy przez to 
rozumieć, że Wykonawca  dos tępny będzie od poniedzia łku od 
pią tku, w godzinach roboczych. 

• Pytanie numer 5, da ta  wys łania 2022-06-20 10:48:11, data 
opublikowania  

Czy dzia łania  "informacyjno-promocyjne" rea lizowane w ramach 
s erwis ów s połecznos ciowych (Facebook, Twitter, LinkedIn) 
okreś lonych w zapytaniu dotyczą  również rea lizacji pła tnych 
kampanii reklamowych na  ws pomnianych wyżej pla tformach 
s połęcznos ciowych? 

Udzielono odpowiedzi 



Zamawia jący nie przewiduje pła tnych kampanii reklamowych. 

• Pytanie numer 6, data wys łania 2022-06-20 10:55:44, data 
opublikowania  

Czy zamies zczanie treś ci na  s tronie https :/ / clus tercollabora tion.eu/  
wiąże s ię  jedynie z umies zczaniem gotowych materia łów 
przygotowanych przez Zamawia jącego, czy również z 
przygtowaniem materia łów przez dzia ł copy Wykonawcy? 

Udzielono odpowiedzi 

Zamawia jący przewiduje dos ta rczenie jedynie wkładu 
merytorycznego. Edytowanie teks tu pod względem s tylis tycznym i 
promocyjnym należeć będzie do Wykonawcy. 

• Pytanie numer 7, data wys łania 2022-06-20 10:56:25, data 
opublikowania  

Czy zamies zczanie treś ci na  s tronie https :/ / clus tercollabora tion.eu/  
wiąże s ię  z koniecznoś cią  rea lizacji tłumaczeń przez Wykonawcę, 
czy te  zos taną  dos ta rczone przez Zamawiającego? 

Udzielono odpowiedzi 

Wiążą s ię  z koniecznoś cią  rea lizacji tłumaczeń przez Wykonawcę. 

EDYTUJ  

• Pytanie numer 8, data wys łania 2022-06-20 10:58:16, data 
opublikowania  

Zmieniono treść pytania. Oryginalna  treś ć: 

Czy Zamawiający jes t w s tanie okreś lić mies ięczną ilość publikacji na 
s tronie https :/ / clus tercollaboration.eu/  w podziale na materiały 
gotowe dos tarczone przez Zamawiającego oraz materiały do 
przygtowania przez Wykonawcę? 

Czy Zamawia jący jes t w s tanie okreś lić mies ięczną  iloś ć publikacji 
na  s tronie https :/ / clus tercollabora tion.eu/  w podzia le na  materia ły 
gotowe dos ta rczone przez Zamawia jącego oraz materia ły do 
przygotowania  przez Wykonawcę? 

Udzielono odpowiedzi 



Ilość publikacji mies ięcznych na  s tronie 
https :/ / clus tercollabora tion.eu/  uzależniona  będzie od ilości 
aktywnoś ci Zamawia jącego w danym mies iącu. J ednak w 
nawiązaniu do Zapytania  Ofertowego Zamawia jący przewiduje s ta łe  
us ługi doradztwa . Należy przez to rozumieć, że Wykonawca  
dos tępny będzie od poniedzia łku od pią tku, w godzinach roboczych.  

• Pytanie numer 9, data wys łania 2022-06-20 10:59:08, data 
opublikowania  

Na czym mia łyby polegać dzia łania  promujące ŚKL w bazie wiedzy 
przemys łu dronowego? 

Udzielono odpowiedzi 

Wykonawca odpowiedzia lny będzie za  promocję ws zys tkich dzia łań 
związanych z przemys łem dronowym, jakie w danej chwili rea lizuje 
Zamawia jący. Dodatkowo w Bazie publikowane będą  m.in. 
wydarzenia  dronowe, o zas ięgu międzynarodowym oraz 
ogólnopols kim. Do Wykonawcy na leżeć będzie obowiązek 
wys zukiwania  takich wydarzeń. 

• Pytanie numer 10, data wys łania 2022-06-20 10:59:38, data 
opublikowania  

Na czym mia łyby polegać dzia łania  informacyjno –  promocyjne na  
s tronie należącej do ŚKL https :/ / aeros iles ia .eu/ ? 

Udzielono odpowiedzi 

Wykonawca publikować będzie w aktualnoś ciach dzia łania  ŚKL, 
zgodnie z wkładem od Zamawia jącego. Do Wykonawcy należeć 
będzie edycja  otrzymanych treś ci. 

• Pytanie numer 11, data wys łania 2022-06-20 11:00:15, data 
opublikowania  

Pros zę dookreś lić zakres  "dys pozycyjnoś ci w sytuacjach 
kryzys owych związanych z wizerunkiem i dzia łaniami informacyjno 
promocyjnymi ŚKL". 

Udzielono odpowiedzi 



Wykonawca powinien na tychmias towo reagować na  ws zelkie 
negatywne opinie lub komenta rze odnoś nie ŚKL. 

 

 


