
 

Warszawa, 8 listopada 2021 

 

 

 

KOMUNIKAT  

 

Informacja o zmianach  

 

w 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM1/10/2021 

dotyczące Projektu (zadania) pt. „MARKA POLSKIE MIĘSO/Polska Smakuje - kontynuacja” 

na  

przygotowanie i zrealizowanie kontynuacji kampanii pod tytułem:  

„Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje” 

 

 

 

W Zapytaniu Ofertowym wprowadzone zostały następujące zmiany:  

 

1. Zmiana kwoty budżetu 

 

Kwota budżetu został zmieniona poprzez dodanie pozycji: „Wynagrodzenie Koordynatora 

zadania”, dla której został przydzielony budżet w wysokości 22 000 zł brutto (słownie: 

dwadzieścia dwa tysiące złotych brutto).  

 

W związku powyższym łączna kwota budżetu uległa zwiększeniu:   

z 1 817 998,74 brutto do kwoty 1 839 998,74 brutto. 

 

2. Sprostowanie błędu nr 1 

 

W Zapytaniu w części 9. Budżet zamówienia, w tabeli, na drugiej stronie w pozycji dla Działanie 

„Organizacja aktywności dla dziennikarzy w formie spotkania promocyjno-informacyjnego – 

(minimum 40 dziennikarzy zaproszonych na każdą wybraną aktywność) każde z udziałem 2 

Ambasadorów kampanii i celebryty lub znanego kucharza lub gwiazdy” w rubryce „Opis”  

Pierwsze zdanie brzmi: 

minimum 2 aktywności w formule:  

 

a powinno być: 

minimum 4 aktywności w formule:  

 

Innymi słowy zmiana dotyczy ilości aktywności, o czym jest mowa także w punkcie 6.6 na 

stronie 6 Zapytania. 

 

 

3. Sprostowanie błędu nr 2 

 

W Zapytaniu w części 9. Budżet zamówienia, w tabeli, na drugiej stronie w pozycji dla Działanie 

„Organizacja spotkań w plenerze połączona z degustacją – (minimum 60 osób, miedzy innymi: 

dziennikarze, przedstawiciele branży mięsnej oraz środowisk naukowych)” w rubryce „Opis”  



 

jest: 

Udział w minimum 6 imprezach (dla wieprzowiny minimum 3 imprezy, dla drobiu minimum 2 

imprezy), 

 

a powinno być: 

Udział w minimum 6 imprezach (dla wieprzowiny minimum 3 imprezy, dla drobiu minimum 3 

imprezy). 

 

Innymi słowy zmiana dotyczy minimalnej ilości wydarzeń dla drobiu. Prawidłowa i oczekiwana 

przez Zamawiającego ilość wydarzeń to: 

- minimum 3 dla wieprzowiny  

- minimum 3 dla drobiu. 

 

4. Błąd drukarski i zmiana numeracji rozdziałów 

 

W Zapytaniu ofertowym znalazły się błędy drukarskie w postaci nadania tej samej numeracji 

dwóm rozdziałom: 

jest 

8. Podstawowa zasada finansowania i rozliczenia z Wykonawcą; 

 

a powinno być 

9. Podstawowa zasada finansowania i rozliczenia z Wykonawcą. 

 

Wprowadzenie właściwej numeracji powoduje, że od tego rozdziału dla każdego kolejnego 

następuje zmiana w numeracji. 

 

 

5. Zmiana terminu składania ofert. 

 

Ulega zmianie termin składania ofert z dnia 16.11.2021 na dzień 18.11.2021 

 

Do niniejszego Komunikatu załączone jest Zapytanie ofertowe, które uwzględnia wymienione 

zmiany. 

 

 

 


