
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (Zamawiający), zaprasza do składania ofert na 
przeprowadzenie badania potrzeb, doradztwo oraz wsparcie eksperckie przy przygotowaniu 
przez Zamawiającego dokumentów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
przeprowadzenie kampanii marketingowej mającej na celu zwrócenie uwagi na konieczność 
świadomego inwestowania (Kampania).

Informacja o Zamawiającym:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF)
ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
tel.: 22 262 50 00
e-mail:  knf@knf.gov.pl
www.knf.gov.pl
NIP: 7010902185

Procedura wyboru wykonawcy zamówienia:

Procedura rozeznania rynku w celu wyboru wykonawcy zamówienia, którego wartość jest 
mniejsza niż 130 000 złotych netto, prowadzona jest w sposób zapewniający zachowanie 
uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz z zachowaniem zasady 
proporcjonalności i przejrzystości.

Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania UKNF do zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Nie jest też ofertą, w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, jak 
również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

Zawarcie z UKNF umowy w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego skutkować będzie 
niemożnością skutecznego złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na przeprowadzenie Kampanii.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.  Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie badania potrzeb, doradztwo oraz 
wsparcie eksperckie przy przygotowaniu przez Zamawiającego dokumentów do 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii 
marketingowej (Kampania) mającej na celu zwrócenie uwagi na konieczność świadomego 
inwestowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych („ustawa Pzp”).

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w dwóch etapach:
a) I etap – przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji 

dotyczącej założeń ogólnopolskiej Kampanii na temat świadomego inwestowania, 
niezbędnej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Pzp;

b) II etap – udział w charakterze eksperta zewnętrznego oraz zapewnienie wsparcia 
Zamawiającemu podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
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przeprowadzenie Kampanii, w szczególności poprzez przygotowanie wyjaśnień na 
ewentualne zapytania oferentów dotyczące zakresu usług.

Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji zamówienia określone zostały w pkt 5 
zapytania ofertowego oraz wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego.

2. Kryteria wyboru wykonawcy: 

 kryterium – 100% cena
 oferty z ceną równą lub wyższą niż 130 000,00 zł netto nie będą rozpatrywane 
 spośród ofert spełniających warunki określone w zapytaniu Zamawiający wybierze 

ofertę z najniższą ceną

3. Termin wykonania zamówienia: 

Czas trwania umowy obejmuje okres od dnia jej zawarcia do dnia zawarcia umowy ws. 
zamówienia publicznego albo jego unieważnienia bądź zakończenia ewentualnych sporów 
prawnych związanych z przedmiotem zamówienia, w zależności, od tego które z tych 
zdarzeń nastąpi później, przy czym realizacja.:

a) I etapu –  do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
b) II etapu – do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

przeprowadzenie Kampanii. 
 
4. Osoby wskazane do kontaktu:  

Monika Bogatko – Monika.Bogatko@knf.gov.pl, tel. 22 262 48 52
Halina Pazdan-Ignaciuk – Halina.Pazdan-Ignaciuk@knf.gov.pl, tel. 22 262 56 75
Alicja Trojanowska – Alicja.Trojanowska@knf.gov.pl, tel. 22 262 51 66

5. Zakres zamówienia

Zakres prac Wykonawcy obejmuje przeprowadzenie badania potrzeb, doradztwo oraz wsparcie 
eksperckie przy przygotowaniu przez Zamawiającego dokumentów do postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie Kampanii, zgodnie z ustawą Pzp –
oraz wsparcie komisji przetargowej Zamawiającego, która powołana będzie do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zapewnienie wsparcia, w tym w szczególności:

I etap:
1) przeprowadzenie spotkań z pracownikami Zamawiającego, wyznaczonymi do 

realizacji Kampanii, oraz analiza materiałów przekazanych przez Zamawiającego, 
które mogą posłużyć Wykonawcy do pozyskania wiedzy na temat oczekiwań 
Zamawiającego dot. zakresu  Kampanii,

2) analiza wymagań dotyczących utworzenia strony internetowej Kampanii,
3) analiza wymagań dotyczących realizacji Kampanii m.in. w stacjach telewizyjnych, 

rozgłośniach radiowych, prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz w Internecie, w tym 
mediach społecznościowych, z uwzględnieniem następujących założeń:
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a) czas trwania Kampanii: …,
b) cele Kampanii: …,
c) odbiorcy Kampanii: …,
d) nadawcy komunikatów i przekazów Kampanii: …,
e) planowane działania i elementy Kampanii: …,

- Kampania PR: …,
- Kampania w mediach społecznościowych: …,
- Kampania w mediach: …,
- strona internetowa Kampanii: …;

4) uczestnictwo w spotkaniach roboczych z pracownikami Zamawiającego, 
wyznaczonymi do realizacji Kampanii, wraz z przekazaniem Zamawiającemu statusu 
zadań i wyników prac oraz identyfikacji potencjalnych problemów; 

5) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu propozycji wykorzystania mediów przy 
realizacji Kampanii wraz z analizą kosztów, korzyści i dotarcia do grup docelowych; 

6) opracowanie założeń dotyczących monitorowania i badania efektywności Kampanii;
7) planowany zakres działań realizatora Kampanii wyłonionego w ramach Projektu:

a) przygotowanie, realizacja i koordynacja Kampanii,
b) promocja Kampanii, jako całości - przygotowanie i realizacja Kampanii  1-4 

(opracowanie całościowego scenariusza, identyfikacji wizualnej, hasła 
harmonogramu, budżetu itp.). 

c) w odniesieniu do Kampanii w mediach realizator kampanii przygotuje jej media 
plan, scenariusze, materiały do emisji w formie gotowych spotów, reklam itp. - 
zapewnienie zaplecza i wykwalifikowanej kadry niezbędnej do właściwej realizacji 
Kampanii, monitorowanie i badania efektywności Kampanii, okresowe 
raportowanie z przebiegu i realizacji poszczególnych etapów Kampanii, 
monitorowanie publikacji w mediach;

8) opracowanie propozycji istotnych postanowień umowy na przygotowanie i realizację 
Kampanii (w szczególności w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu umowy, 
obowiązków stron, warunków zapłaty wynagrodzenia, zagadnień prawnoautorskich), 
opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami do SWZ oraz innych dokumentów 
w zakresie dotyczącym opracowania i realizacji Kampanii - zgodnie z ustawą Pzp; 

9) ustalenie szacunkowej wartości zamówienia zgodnie z ustawą Pzp; 
10) dostosowanie treści przygotowanych dokumentów do wybranego przez 

Zamawiającego trybu udzielenia zamówienia, z uwzględnieniem potrzeb 
Zamawiającego;

11) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu, propozycji warunków udziału 
w postępowaniu oraz podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających 
spełnienie wymaganych warunków – zgodnie z ustawą Pzp;

12) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu propozycji wymaganych 
przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli będą niezbędne do przeprowadzenia 
postępowania - zgodnie z zasadami ustawy Pzp; 

13) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu propozycji kryteriów oceny ofert wraz 
z opisem sposobu ich oceny - zgodnie z zasadami ustawy Pzp;

II etap:
14) wsparcie Zamawiającego w opracowaniu odpowiedzi na pytania składane przez 

wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie 
Kampanii, w tym w szczególności niezwłoczne przedstawianie propozycji 
wprowadzenia odpowiednich uzupełnień, modyfikacji lub zmian w dokumentach 
zamówienia. Wykonawca przekaże drogą elektroniczną stosowne odpowiedzi, o 



których mowa w zdaniu poprzedzającym, z zachowaniem terminów przewidzianych 
przepisami ustawy Pzp, każdorazowo nie później jednak niż w terminie 2 dni 
roboczych od dnia przesłania drogą elektroniczną przez Zamawiającego kopii 
złożonych przez wykonawców pytań;

15) w przypadku zaistnienia konieczności, wsparcie Zamawiającego podczas badania i 
oceny złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie 
Kampanii, w tym w szczególności: w zakresie oceny podmiotowych i przedmiotowych 
środków dowodowych przedstawionych przez wykonawców;

16) opracowanie wkładu do odpowiedzi wraz z uzasadnieniem na ewentualne odwołania 
składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie Kampanii z 
zachowaniem terminów przewidzianych przepisami ustawy Pzp, każdorazowo nie 
później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od ,dnia przesłania drogą elektroniczną 
przez Zamawiającego kopii złożonych odwołań,

17) opiniowane wskazanych przez Zamawiającego dokumentów składanych przez 
wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na 
przeprowadzenie Kampanii. Wykonawca przekaże drogą elektroniczną stosowne 
opinie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, z zachowaniem terminów 
przewidzianych przepisami ustawy Pzp, każdorazowo nie później jednak niż w 
terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania drogą elektroniczną przez Zamawiającego 
kopii dokumentów złożonych przez wykonawców.

Dokumentacja do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego powinna spełniać wszelkie wymogi formalnoprawne przewidziane w 
powszechnie obowiązujących przepisach. Wszelkie opisy, skróty, oznaczenia i 
symbole powinny zostać objaśnione.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
a) dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi niezbędną wiedzę oraz 

doświadczenie i skieruje je do realizacji zamówienia osobę/osoby posiadające 
niezbędną wiedzę i doświadczenie;

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 
lub będzie dysponował (i skieruje do realizacji zamówienia) minimum jedną osobę, 
która w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przygotowała 
lub brała udział w przygotowaniu co najmniej dwóch postępowań o udzielenie 
zamówienia na podstawie ustawy Pzp, polegających na zapewnieniu wsparcia 
Zamawiającemu w związku z udzielaniem zamówienia, w szczególności poprzez: 
przeprowadzenie badania potrzeb, doradztwo oraz wsparcie eksperckie przy 
przygotowaniu przez Zamawiającego dokumentów do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na przeprowadzenie Kampanii, zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu wykazania spełniania  warunku, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
wraz z ofertą: Zanonimizowany Wykaz osób, które zostaną skierowane do 



realizacji zamówienia – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 
do zapytania ofertowego. 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji usług w zakresie objętym 
zapytaniem ofertowym. 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, minimum 2 usługi 
polegające na zapewnieniu wsparcia Zamawiającemu w związku z 
przygotowaniem zamówienia – w szczególności poprzez: przeprowadzenie badania 
potrzeb, doradztwo oraz wsparcie eksperckie przy przygotowaniu przez 
Zamawiającego dokumentów do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na przeprowadzenie Kampanii zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych.

W celu wykazania spełniania ww. warunku, Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć wraz z ofertą: Wykaz należycie wykonanych usług – sporządzony wg 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego wraz 
z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi ich należyte 
wykonanie, wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały 
wykonane (a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie ich uzyskać – oświadczenie własne Wykonawcy 
wraz z uzasadnieniem i wskazaniem przyczyn braku ich uzyskania).

7. Sposób przygotowania oferty (w tym termin oraz forma złożenia oferty): 
1) oferta musi uwzględniać całość przedmiotu zapytania,
2) oferta musi być sporządzona na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 3 do  

zapytania ofertowego, 
3) dokumenty składające się na ofertę, również sporządzane przez Wykonawcę na 

załączonych do zapytania ofertowego wzorach, muszą być podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub umocowane przez te osoby do 
reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, 

4) oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy bądź może być w formie 
skanu dokumentów podpisanych przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy,

5) potwierdzenie wpłynięcia oferty w formie elektronicznej zostanie wysłane e-mailem 
zwrotnym na adres nadawcy,

6) oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana. 

Ofertę należy przesłać do Zamawiającego na adres e-mail: knf@knf.gov.pl, do 3 stycznia 
2022 r. do 16:00.

8. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od  dnia wskazanego w pkt 7. 
9. Wzór umowy (Projektowane postanowienia umowy) określający warunki realizacji 

zamówienia oraz warunki, na jakich zostanie zawarta stanowi Załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewybrania Wykonawcy w ramach 
prowadzonego zapytania i zakończenia go bez podawania przyczyn.
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11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany zapytania ofertowego do 
upływu terminu składania ofert, bez podana przyczyny.

12. Informacje udostępniane Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zapytania będą 
traktowane przez Wykonawcę jako poufne. 

Z poważaniem,
Jacek Barszczewski
Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
/-podpisano podpisem elektronicznym/

Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – Wzór umowy (Projektowane postanowienia umowy)
2. Załącznik nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
3. Załącznik Nr 3 – Formularz oferty (wzór)
4. Załącznik Nr 4 – Wykaz należycie wykonanych usług (wzór)
5. Załącznik Nr 5 – Zanonimizowany wykaz osób, które zostaną skierowane do realizacji 

zamówienia (wzór)



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Wzór umowy
(Projektowane postanowienia umowy)



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych



Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000,00 zł netto w postępowaniu, 
którego przedmiotem jest przeprowadzenie badania potrzeb, doradztwo oraz wsparcie 
eksperckie przy przygotowaniu przez Zamawiającego dokumentów do postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii marketingowej 
(Kampania) mającej na celu zwrócenie uwagi na konieczność świadomego inwestowania.

1. DANE WYKONAWCY:
Imię i Nazwisko lub nazwa………………………………………….……………
Adres:……………………………………………………………………………...
Nr telefonu: ………………………………………………………………………..
e-mail: …………………………………………………………………………….
NIP: …………………………………………..
REGON: ……………………………………..

2. CENA ZA REALIZACJĘ CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA:
Ofertuję wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za łączną cenę:

Cena netto: ……………. zł 
Stawka podatku VAT: ………………….. 
Cena brutto: ……………………………. zł
Cena brutto słownie: …………………………………………………………….

W tym: 
Cena netto: ………………zł, przy czym cena netto za I etap (80 % kwoty) 
…………..zł, cena netto za  II etap (20 % kwoty)…….……zł 
Cena brutto ………………zł, przy czym cena brutto za I etap (80 % kwoty) 
…………..zł, cena brutto za  II etap (20 % kwoty)…….……zł

3. Oświadczam, że:
a) zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zapytania,
b) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do  zawarcia 

z Zamawiającym umowy na warunkach  określonych w jej wzorze, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

c) spełniam warunki udziału określone w Zapytaniu,
d) podane informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione 

z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 
przy ich przedstawianiu.

data ………………………….                                   ………………....................... 
podpis i pieczęć wykonawcy 
lub upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy



Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego

Wykaz należycie wykonanych usług 

Wykonawca:

(Imię i nazwisko lub nazwa i adres Wykonawcy) 

L.p. Przedmiot usługi Podmiot, na rzecz którego 
wykonano usługę

Data realizacji 
usługi 
(od – do)

1
2

Wykaz załączonych do oferty dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług 
(referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały 
wykonywane, a jeżeli, z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów, Wykonawca może załączyć własne oświadczenie 
o wykonaniu usługi wraz ze wskazaniem przyczyny braku dokumentu wystawionego przez 
podmiot):

1…………………………
2…………………………

data ………………………….                                   ………………....................... 
podpis i pieczęć wykonawcy 
lub upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy



Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

…………………………………….…………..... 
(nazwa i adres Wykonawcy)

ZANONIMIZOWANY WYKAZ OSÓB, KTÓRE ZOSTANĄ SKIEROWANE DO 
REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Lp.  Doświadczenie w zakresie wymaganym w pkt 6 a) Zapytania ofertowego Podstawa współpracy Wykonawcy z  
osobą skierowaną do realizacji 

zamówienia

1. 1. Szczegółowy zakres usługi:……………………….. 

Termin realizacji od/do ………….

Zleceniodawca usługi:…………….

2. Zakres usługi:……………………….. 

Termin realizacji od/do ………….

Zleceniodawca usługi:…………….

2. 3. Szczegółowy zakres usługi:……………………….. 

Termin realizacji od/do ………….

Zleceniodawca usługi:…………….

4. Zakres usługi:……………………….. 

Termin realizacji od/do ………….

Zleceniodawca usługi:…………….

data ………………………….                                   ………………....................... 
podpis i pieczęć Wykonawcy 
lub upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy


		2021-12-27T12:22:30+0000
	Jacek Marcin Barszczewski




