
dotyczy: zapytania ofertowego dla postępowania na usługę przeprowadzenia kampanii promocyjnej 

w ramach projektu pn. ,,Budowa budynku administracyjnego w Rogowie". 

Podaję treść pytań jakie otrzymał Zamawiający (w dosłownym brzmieniu) w związku z ogłoszonym 

zamówieniem: 

W opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający pisze : 

I EVENT - KONCERT 

(1) ,,- zapewnienie artysty / zespołu [...]" 

Pytanie: 

1) Jakiej rangi powinien być proponowany artysta? Proszę o podanie kilku przykładowych artystów / 

zespołów itp., co umożliwiłoby właściwe oszacowanie kosztów. 

Odpowiedź: 

Duet gitarowy Los Desperados, Elżbieta Adamiak, Zespół Sonato itp. Bez disco polo, dance, hip-hop. 

 

(2),,- zapewnienie dodatkowych atrakcji towarzyszących" 

Pytanie: 

2a) Do jakiej grupy wiekowej mają być skierowane dodatkowe atrakcje? 

2b) Proszę o podanie maksymalnej ilości stoisk z atrakcjami towarzyszącymi. 

Odpowiedź: 

2a) Dodatkowe atrakcje kierujemy do osób dorosłych 

2b) Proponujemy max 3 stoiska z atrakcjami towarzyszącymi. 

 

(3) ,, przygotowanie oraz dystrybucja zaproszeń oraz plakatów na terenie Gminy Rogów i gmin 

sąsiednich" 

Pytanie: 

3) Kto odpowiedzialny jest za wydruk zaproszeń oraz plakatów? Jeżeli jest to zadanie wykonawcy to 

proszę o sprecyzowanie wytycznych tj.: ilość, wymiary, gramatura papieru? 

Odpowiedź: 

3) Za wydruk zaproszeń oraz plakatów odpowiedzialny jest wykonawca. Zaproszenia w ilości 50 sztuk 

na papierze A4, plakaty w formacie A3. Gramatura papieru 80-120 g/m2. 

 

(4) ,,- przygotowanie poczęstunku - kawa, herbata, soki, woda gazowana i niegazowana, ciastka (min. 

3 rodzaje), owoce (min. 3 rodzaje)." 

Pytanie: 

4) proszę podać maksymalną ilość osób dla których ma być przygotowany poczęstunek? 

Odpowiedź: 

60 osób. 



II EVENT 

(1) ,,- zapewnienie artysty / zespołu [...]" 

Pytanie: 

1) Jakiej rangi powinien być proponowany artysta? Proszę o podanie kilku przykładowych artystów / 

zespołów itp., co umożliwiłoby właściwe oszacowanie kosztów. 

Odpowiedź: 

Event uświetnią dzieci z przedszkola lub/i ze szkoły. Dodatkowo krótki występ profesjonalnego artysty 

(niekoniecznie wokalista czy zespół muzyczny). 

 

 (2 ),,-zapewnienie dodatkowych atrakcji towarzyszących'' 

Pytanie: 

2a) Do jakiej grupy wiekowej mają być skierowane dodatkowe atrakcje? 

2b) Proszę o podanie maksymalnej ilości stoisk z atrakcjami towarzyszącymi. 

Odpowiedź: 

2a) Dodatkowe atrakcje kierujemy do dzieci z rodzicami. 

2b) Atrakcje plenerowe, proponujemy max 3 stoiska. 

 

(3) ,, - przygotowanie oraz dystrybucja zaproszeń oraz plakatów w szkołach na terenie Gminy Rogów i 

gmin sąsiednich" 

Pytanie: 

3) Kto odpowiedzialny jest za wydruk zaproszeń oraz plakatów? Jeżeli jest to zadanie wykonawcy to 

proszę o sprecyzowanie wytycznych tj.: ilość wymiary, gramatura papieru? 

Odpowiedź: 

3) Za wydruk zaproszeń oraz plakatów odpowiedzialny jest wykonawca. Zaproszenia w ilości 50 sztuk 

na papierze A4, plakaty w formacie A3. Gramatura papieru 80-120 g/m2. 

 

(4) ,,- przygotowanie poczęstunku - kawa, herbata, soki, woda gazowana i niegazowana, ciastka (min. 

3 rodzaje), owoce (min. 3 rodzaje)." 

Pytanie: 

4) Proszę podać maksymalną ilość osób dla których ma być przygotowany poczęstunek? 

Odpowiedź: 

60 osób 

 


