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BPKO-350-8/17 Warszawa, 24 marca 2017 r. 

 

 

Do wszystkich Wykonawców: 
Numer sprawy: BPKO-350-8/17 

 

 

Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie usługi 

kompleksowego monitorowania mediów.   

 

 

ODPOWIEDZI na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ 

ZMIANY: treści SIWZ, terminu składania ofert i ogłoszenia o zamówieniu 

w prowadzonym postępowaniu 

na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów.   

 
(Podstawa prawna art. 38 ust.: 1a, 2, 4 i 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (tj. Dz. U. z 

2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 

W związku z nadesłanym 22 marca 2017 r. pytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia z 16 marca 2017 r., w ww. postępowaniu, Kancelaria Senatu udziela 

następujących odpowiedzi:  

 

 

Pytanie 1: 

Dotyczące pkt 5 OPZ, czy Zamawiający dopuszcza zamiast umieszczania streszczenia z prasy 

i Internetu umieszczanie leadu (nagłówka artykuły) lub fragment tekstu, w którym występuje 

monitorowane słowo kluczowe?  

Odpowiedź 1: 

Tak, jako streszczenie z tekstów z prasy i Internetu można umieścić lead lub fragment tekstu, 

w którym występuje monitorowane słowo kluczowe. 

 

ZMIANY TREŚCI SIWZ: 

Zmianie ulegają następujące części SIWZ: 

W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 16 marca 2017 r. jest: 

„11.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 

4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), w terminie do 29 marca 2017 r., do godz. 12:00.” (…) 

Po zmianie jest: 

„11.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 

4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), w terminie do 30 marca 2017 r., do godz. 12:00.” (…) 

 

W SIWZ jest: 

„14.1. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie. Na kopercie winien być umieszczony napis: 

Kancelaria Senatu, Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa 

OFERTA 

na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów. BPKO-350-8/17. 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Nie otwierać do 29 marca 2017 r., do godz. 12:30. (…)
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14.4. Oferta musi być złożona w Kancelarii Ogólnej Kancelarii Senatu mieszczącej się w Warszawie, 

przy ul. Wiejskiej 6/8, w budynku „B”, wejście „B II”, w dniach od poniedziałku do piątku, 

w godz. 8:00-16:00. Termin składania ofert upływa 24 marca 2017 r., o godz. 12:00. (…) 

14.7. Otwarcie ofert nastąpi 29 marca 2017 r., o godz. 12:30, ul. Frascati 2, Warszawa, wejście „C”, 

sala 209. Otwarcie jest jawne. (…)” 

Po zmianie jest: 

„14.1. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie. Na kopercie winien być umieszczony napis: 

Kancelaria Senatu, Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa 

OFERTA 

na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów. BPKO-350-8/17. 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Nie otwierać do 30 marca 2017 r., do godz. 12:30. (…) 

14.4. Oferta musi być złożona w Kancelarii Ogólnej Kancelarii Senatu mieszczącej się w Warszawie, 

przy ul. Wiejskiej 6/8, w budynku „B”, wejście „B II”, w dniach od poniedziałku do piątku, 

w godz. 8:00-16:00. Termin składania ofert upływa 30 marca 2017 r., o godz. 12:00. 

W przypadku składania oferty osobiście lub przez kuriera, należy uwzględnić czas na uzyskanie 

przepustki uprawniającej do wejścia na teren Sejmu (Dział Przepustek, od strony ul. Wiejskiej) 

i poddanie przesyłki kontroli pirotechnicznej (budynek „N” Kancelarii Sejmu, przy Al. Na Skarpie, 

od strony Parku Kultury im. Rydza Śmigłego) (…).  

14.7. Otwarcie ofert nastąpi 30 marca 2017 r., o godz. 12:30, ul. Frascati 2, Warszawa, wejście „C”, 

sala 209. Otwarcie jest jawne. (…)” 

 

W SIWZ jest: 

16.1.2. Liczba tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali internetowych objętych 

monitoringiem - Lp – 10% 
Do 550 tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali internetowych, tj. wymaganych 

przez Zamawiającego  - 0 pkt. 

Od 551 i więcej tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali internetowych [(tOB – 

550)/150]*10 pkt 
     tOB - liczba monitorowanych tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali 

internetowych w ofercie poddanej badaniu, jednak nie więcej niż 700, wraz z tytułami prasowymi, 

stacjami radiowymi, telewizyjnymi i portalami internetowymi wymaganymi przez zamawiającego. 

Jeżeli wykonawca zaoferuje do monitorowania dodatkowe ww. media zobowiązany jest dołączyć ich 

listę – załącznik nr 2a do Formularza oferty – zamawiający zaleca, aby załacznik był w wersji 

elektronicznej (np. na płycie CD). Niedołączenie do oferty listy dodatkowych mediów do 

monitorowania będzie skutkowało nieprzyznaniem punktów w tym kryterium. Za wykazane 

dodatkowe media do monitorowania wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt.  

Po zmianie jest: 

16.1.2. Liczba tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali internetowych objętych 

monitoringiem - Lp – 10% 
Do 536 tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali internetowych, tj. wymaganych 

przez Zamawiającego  - 0 pkt. 

Od 537 i więcej tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali internetowych [(tOB – 

536)/164]*10 pkt 
     tOB - liczba monitorowanych tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali 

internetowych w ofercie poddanej badaniu, jednak nie więcej niż 700, wraz z tytułami prasowymi, 

stacjami radiowymi, telewizyjnymi i portalami internetowymi wymaganymi przez zamawiającego. 

Jeżeli wykonawca zaoferuje do monitorowania dodatkowe ww. media zobowiązany jest dołączyć ich 

listę – załącznik nr 2a do Formularza oferty – zamawiający zaleca, aby załacznik był w wersji 

elektronicznej (np. na płycie CD). Niedołączenie do oferty listy dodatkowych mediów do 

monitorowania będzie skutkowało nieprzyznaniem punktów w tym kryterium. Za wykazane 

dodatkowe media do monitorowania wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt.  
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W SIWZ jest: 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

(…) 

3. Lista tytułów prasowych, radiowych, telewizyjnych i portali internetowych  

Wymagane przez zamawiającego tytuły czasopism i gazet o zasięgu ogólnokrajowym, jak 

i regionalnym oraz nadawcy radiowi, telewizyjni, jak i portale internetowe są wymienione 

w załączniku nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia.  

W liczbie monitorowanych tytułów prasowych należy uwzględnić ich mutacje regionalne i lokalne. 

Liczba tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali internetowych objętych 

monitoringiem jest jednym z kryteriów oceny ofert, tzn. że wykonawca otrzyma punkty w tym 

kryterium za monitorowanie tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali internetowych 

powyżej wymaganej liczby 550 określonej w ww. załączniku nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia, 

za monitorowanie natomiast do 550 tytułów prasowych wymaganych przez zamawiającego 

wykonawca otrzyma 0 punktów. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę monitorowania 

powyżej 550 tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali internetowych należy wypełnić 

załącznik nr 2a do Formularza oferty; zamawiający zaleca, aby załącznik był w wersji 

elektronicznej (np. na płycie CD).  

Zamawiający uprawniony jest do modyfikowania listy wymaganych 550 tytułów prasowych, 

radiowych, telewizyjnych i portali internetowych. Modyfikacja obejmuje: 

 usuwanie tytułu prasowego, stacji telewizyjnej, radiowej, portalu z listy; 

 dodawanie tytułu prasowego, stacji telewizyjnej, radiowej, portalu do listy. (…) 

4. Szybkość aktualizacji danych  

Informacje wybrane ze wskazanych przez zamawiającego tytułów prasowych wymienionych 

w załączniku nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia, udostępniane będą w systemie najpóźniej do 

godziny 9:00 w dniu ukazania się gazety lub czasopisma. Informacje z pozostałych gazet 

i czasopism zaproponowanych przez wykonawcę ponad wymagane 550, nie będą objęte tym 

ograniczeniem, i powinny być udostępniane niezwłocznie po otrzymaniu ich przez wykonawcę. 

Artykuły wprowadzone do systemu po godz. 9.00 muszą być oznakowane. 

Informacje pozyskane z radia i telewizji powinny być dostępne najpóźniej w ciągu 2 godzin po emisji 

programu lub audycji. 

Informacje z Internetu powinny być aktualizowane na bieżąco. 

 

Po zmianie jest: 

3. Lista tytułów prasowych, radiowych, telewizyjnych i portali internetowych  

Wymagane przez zamawiającego tytuły czasopism i gazet o zasięgu ogólnokrajowym, jak 

i regionalnym oraz nadawcy radiowi, telewizyjni, jak i portale internetowe są wymienione 

w załączniku nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia.  

W liczbie monitorowanych tytułów prasowych należy uwzględnić ich mutacje regionalne i lokalne. 

Liczba tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali internetowych objętych 

monitoringiem jest jednym z kryteriów oceny ofert, tzn. że wykonawca otrzyma punkty w tym 

kryterium za monitorowanie tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali internetowych 

powyżej wymaganej liczby 536 określonej w ww. załączniku nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia, 

za monitorowanie natomiast do 536 tytułów prasowych wymaganych przez zamawiającego 

wykonawca otrzyma 0 punktów. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę monitorowania 

powyżej 536 tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali internetowych należy wypełnić 

załącznik nr 2a do Formularza oferty; zamawiający zaleca, aby załącznik był w wersji 

elektronicznej (np. na płycie CD).  

Zamawiający uprawniony jest do modyfikowania listy wymaganych 536 tytułów prasowych, 

radiowych, telewizyjnych i portali internetowych. Modyfikacja obejmuje: 

 usuwanie tytułu prasowego, stacji telewizyjnej, radiowej, portalu z listy; 

 dodawanie tytułu prasowego, stacji telewizyjnej, radiowej, portalu do listy. (…) 
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4. Szybkość aktualizacji danych  

Informacje wybrane ze wskazanych przez zamawiającego tytułów prasowych wymienionych 

w załączniku nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia, udostępniane będą w systemie najpóźniej do 

godziny 9:00 w dniu ukazania się gazety lub czasopisma. Informacje z pozostałych gazet 

i czasopism zaproponowanych przez wykonawcę ponad wymagane 536, nie będą objęte tym 

ograniczeniem, i powinny być udostępniane niezwłocznie po otrzymaniu ich przez wykonawcę. 

Artykuły wprowadzone do systemu po godz. 9.00 muszą być oznakowane. 

Informacje pozyskane z radia i telewizji powinny być dostępne najpóźniej w ciągu 2 godzin po emisji 

programu lub audycji. 

Informacje z Internetu powinny być aktualizowane na bieżąco. (…) 

 

W SIWZ jest (załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty): 

II. Oferuję do monitorowania ……….. media/ów (tytuły prasowe, stacje radiowe, telewizyjne i portale 

internetowe) ponad wymagane przez zamawiającego do monitorowania 550 mediów. 

Niewpisanie w wykropkowanym miejscu cyfry lub liczby i niedołączenie do oferty Listy dodatkowych mediów do 

monitorowania będzie skutkowało nieprzyznaniem punktów w kryterium „Liczba tytułów prasowych, stacji 

radiowych, telewizyjnych i portali internetowych objętych monitoringiem”. 

Po zmianie jest: 

II. Oferuję do monitorowania ……….. media/ów (tytuły prasowe, stacje radiowe, telewizyjne i portale 

internetowe) ponad wymagane przez zamawiającego do monitorowania 536 mediów. 

Niewpisanie w wykropkowanym miejscu cyfry lub liczby i niedołączenie do oferty Listy dodatkowych mediów do 

monitorowania będzie skutkowało nieprzyznaniem punktów w kryterium „Liczba tytułów prasowych, stacji 

radiowych, telewizyjnych i portali internetowych objętych monitoringiem”. 

 

W SIWZ jest: 

Załącznik nr 2a do Formularza oferty 

................................... 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

LISTA DODATKOWYCH MEDIÓW OBJĘTYCH MONITORINGIEM 

Składając ofertę w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów, 

oświadczam, że podejmuję się monitorowania tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali 

internetowych wymienionych przez zamawiającego w załączniku nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia w 

liczbie 550 oraz dodatkowo mediów niżej wymienionych*/**. (…) 

 

Po zmianie jest: 

Załącznik nr 2a do Formularza oferty 

................................... 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

LISTA DODATKOWYCH MEDIÓW OBJĘTYCH MONITORINGIEM 

Składając ofertę w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów, 

oświadczam, że podejmuję się monitorowania tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali 

internetowych wymienionych przez zamawiającego w załączniku nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia 

w liczbie 536 oraz dodatkowo mediów niżej wymienionych*/**. (…) 
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W załączeniu do pisma zmienione: Załącznik nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia, Załącznik 

nr 2 – Formularz oferty, Załącznik nr 2a do Formularza oferty. 

Zamawiający informuje, że ww. zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców. Zmianie ulega 

również termin składania i otwarcia ofert – podany wyżej i ogłoszenie o zamówieniu, które jest 

zamieszczone na stronie www.senat.gov.pl. 

 

Z poważaniem 

 

Dyrektor Biura Prawnego, 

Kadr i Organizacji 

(-) 

Aleksandra Skorupka 
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Załącznik nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia 

 

WYKAZ WYMAGANYCH TYTUŁÓW PRASOWYCH  DO MONITORINGU 

 

DZIENNIKI CENTRALNE (ze wszystkimi mutacjami) 

DZIENNIK. GAZETA PRAWNA 

FAKT 

GAZETA GIEŁDY PARKIET 

GAZETA POLSKA. CODZIENNIE 

GAZETA WYBORCZA 

NASZ DZIENNIK 

POLSKA 

PULS BIZNESU 

RZECZPOSPOLITA 

SUPER EXPRESS 

GAZETA POLSKA. CODZIENNIE 

 

DZIENNIKI REGIONALNE (ze wszystkimi mutacjami) 

DZIENNIK BAŁTYCKI 

DZIENNIK ELBLĄSKI 

DZIENNIK ŁÓDZKI 

DZIENNIK POLSKI 

DZIENNIK WSCHODNI 

DZIENNIK ZACHODNI 

ECHO DNIA 

EXPRESS BYDGOSKI 

EXPRESS ILUSTROWANY 

GAZETA KRAKOWSKA 

GAZETA LUBUSKA 

GAZETA OLSZTYŃSKA 

GAZETA POMORSKA 

GAZETA WSPÓŁCZESNA 

GAZETA WYBORCZA - STOŁECZNA 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE BIAŁYSTOK 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE BYDGOSZCZ 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE CZĘSTOCHOWA 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE GORZÓW WIELKOPOLSKI 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE KATOWICE 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE KIELCE 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE KRAKÓW 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE LUBLIN 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE ŁÓDŹ 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE OLSZTYN 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE OPOLE 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE PŁOCK 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE POZNAŃ 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE RADOM 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE RZESZÓW 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE SZCZECIN 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE TRÓJMIEJSKIE 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE WROCŁAW 

GAZETA WYBORCZA - WYDANIE ZIELONA GÓRA 

GAZETA WROCŁAWSKAGŁOS DZIENNIK POMORZA 

GŁOS WIELKOPOLSKI 
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KURIER LUBELSKI 

KURIER PORANNY 

KURIER SZCZECIŃSKI 

NOWA TRYBUNA OPOLSKA 

NOWINY 

SŁOWO POLSKIE GAZETA WROCŁAWSKA 

SUPER NOWOŚCI 

ZIEMIA KALISKA 

 

PRASA SPOŁECZNO-POLITYCZNA 

ARCANA  

BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ  

FAKTY I MITY  

FORBES  

FORUM  

GAZETA POLSKA  

MYŚL POLSKA  

NAJWYŻSZY CZAS 

NEWSWEEK POLSKA  

NIE  

NOWE PAŃSTWO  

PAŃSTWO I PRAWO  

POLITYKA  

PRZEGLĄD  

PRZEKRÓJ  

SUKCES  

TYGODNIK POWSZECHNY  

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ  

W DRODZE  

WPROST  

WSPÓLNOTA  

UNIA EUROPEJSKA.PL  

ZIELONY SZTANDAR  

GAZETA SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI  

DO RZECZY 

W SIECI 

 

PRASA ROLNICZA 

AGROSERWIS 

AGROTRENDY 

FARMER   

PRZEDSIĘBIORCA ROLNY 

TOP AGRAR   

TYGODNIK ROLNICZY 

 

PRASA SPORTOWA 

PIŁKA NOŻNA  

PRZEGLĄD SPORTOWY 

SPORT 

ŻAGLE  
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PRASA OŚWIATOWA 

GŁOS NAUCZYCIELSKI  

INTEGRACJA  

NOWA SZKOŁA  

ŻYCIE SZKOŁY  

 

PRASA WOJSKOWA 

POLSKA ZBROJNA  

 

CZASOPISMA REGIONALNE (ze wszystkimi mutacjami) 

7 DNI KALISZA  

7 DNI SIERADZ  

7 DNI RADOM 

ABC DZIENNIK INFORMACYJNY  

CO SŁYCHAĆ W MIŃSKU I NA MAZOWSZU WSCHODNIM  

ECHO  

ECHO TURKU  

EXPRESS SOCHACZEWSKI  

EXPRESS ŚREDZKI  

EXPRESS WROCŁAWSKI  

GAZETA BIESZCZADZKA  

GAZETA CZĘSTOCHOWSKA  

GAZETA JAROCIŃSKA 

GAZETA KOCIEWSKA  

GAZETA MALBORSKA  

GAZETA MIEJSCOWA  

GAZETA OSTROWSKA  

GAZETA POWIATOWA  

GAZETA RADOMSZCZAŃSKA  

GAZETA SOŁECKA  

GŁOS PRUSZKOWA  

GŁOS SKIERNIEWIC I OKOLICY  

GŁOS TYGODNIK NOWOHUCKI  

GŁOS ZABRZA I RUDY ŚLĄSKIEJ  

GONIEC GÓRNOŚLĄSKI  

KONKRETY  

KONTAKT  

KONTAKTY  

KRESY TYGODNIK CHEŁMSKI  

KRONIKA BESKIDZKA  

KRONIKA TYGODNIA  

NASZ GŁOS  

NOWE PODKARPACIE  

NOWE WIADOMOŚCI WAŁBRZYSKIE  

NOWINY  

NOWY TYDZIEŃ  

PANORAMA LEGNICKA  

PANORAMA LESZCZYŃSKA  

PRZEGLĄD KONIŃSKI  

RZECZ KROTOSZYŃSKA  

STOLICA  

SUPER TYDZIEŃ CHEŁMSKI  

TRYBUNA GÓRNICZA  

TYGODNIK CIECHANOWSKI  
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TYGODNIK DZIERŻONIOWSKI  

TYGODNIK NADWIŚLAŃSKI  

TYGODNIK NOWODWORSKI  

TYGODNIK NOWY  

TYGODNIK OSTROŁĘCKI  

TYGODNIK PŁOCKI  

TYGODNIK PODHALAŃSKI  

TYGODNIK PUŁTUSKI  

TYGODNIK SIEDLECKI  

TYGODNIK WAŁBRZYSKI  

TYGODNIK ZAMOJSKI  

WIADOMOŚCI ŚWIDNICKIE  

WIADOMOŚCI ZAGŁĘBIA  

ŻYCIE BYTOMSKIE  

ŻYCIE GOSTYNIA  

ŻYCIE KALISZA  

ŻYCIE PLESZEWA  

ŻYCIE PODKARPACKIE  

ŻYCIE ŻYRARDOWA  

 

PRASA EKOLOGICZNA 

AURA  

BIZNES I EKOLOGIA  

CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ  

CZYSTA ENERGIA  

GOSPODARKA WODNA  

RECYKLING 

DZIKIE ŻYCIE 

ECHA LEŚNE  

 

PRASA EKONOMICZNA  

COMPUTERWORLD 

GAZETA BANKOWA  

GAZETA PODATKOWA  

GAZETA UBEZPIECZENIOWA 

KURIER FINANSOWY  

MAGAZYN BCC  

MAGAZYN KONSUMENTA SOLIDNA FIRMA  

MANAGER PLUS 

OGÓLNOPOLSKA GAZETA FINANSOWA 

PODATKI I FINANSE 

PRZEGLĄD TECHNICZNY  

POLITYKA SPOŁECZNA  

TELEKABEL 

RYNEK INFRASTRUKTURY 

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA 

 

 

PRASA KULTURALNA 

KINO 

ODRA 

ART&BUSINESS  
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MAGAZYNY BRANŻOWE 

BUSINESS MEDIA  

PRESS 

GŁOS LASU  

JURYSTA  

KURIER KOLEJOWY 

RYNEK KOLEJOWY 

POLICJA 997  

PRACA I ZDROWIE  

SAMORZĄD TERYTORIALNY  

MAGAZYN WETERYNARYJNY 

 

MAGAZYNY O TEMATYCE MEDYCZNEJ I ZDROWOTNEJ 

GAZETA LEKARSKA 

GAZETA FARMACEUTYCZNA 

PULS MEDYCYNY   

SŁUŻBA ZDROWIA  

LEKARZ RODZINNY 

MEDICAL TRIBUNE 

ŚWIAT ZDROWIA 

RYNEK ZDROWIA 

 

 

PRASA I RADIO KATOLICKIE 

NIEDZIELA 

GOŚĆ NIEDZIELNY 

RADIO EMAUS 

RADIO NIEPOKALANÓW 

WIĘŹ 

W DRODZE  

RADIO PLUS WARSZAWA 

RADIO MARYJA 

 

WYKAZ WYMAGANYCH STACJI RADIOWYCH DO MONITORINGU 

Antyradio 

ESKA Białystok 

ESKA Bydgoszcz 

ESKA Gorzów 

ESKA Koszalin 

ESKA Kraków 

ESKA Lublin 

ESKA Łódź 

ESKA Olsztyn 

ESKA Opole 

ESKA Poznań 

ESKA Radom 

ESKA Rock 

ESKA Rzeszów 
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ESKA Szczecin 

ESKA Śląsk 

ESKA Trójmiasto 

ESKA Wrocław 

Polskie Radio 24 

Polskie Radio Białystok 

Polskie Radio dla zagranicy 

Polskie Radio Gdańsk 

Polskie Radio Katowice 

Polskie Radio Kielce 

Polskie Radio Koszalin 

Polskie Radio Kraków 

Polskie Radio Lublin 

Polskie Radio Łódź 

Polskie Radio Olsztyn 

Polskie Radio Opole 

Polskie Radio Pomorza i Kujaw 

Polskie Radio Program I 

Polskie Radio Program II 

Polskie Radio Program III 

Polskie Radio Program IV 

Polskie Radio Rzeszów 

Polskie Radio Szczecin 

Polskie Radio Wrocław 

Radio dla Ciebie 

Radio eM 

Radio Eska 

Radio Gdańsk 

Radio Kampus 

Radio Kielce 

Radio Kolor 

Radio Koszalin 

Radio Lublin 

Radio Łódź 

Radio Merkury 

Radio Muzo.fm 

Radio Opole 

Radio PLUS 

Radio VOX FM 

Radio Warszawa 

Radio WAWA 

Radio Wnet 

Radio Zachód 

Radio Zet 

Radio Zet Gold 

Radio Złote Przeboje 
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Radio90 

RDN Małopolska 

RMF Classic 

RMF FM 

Rock Radio 

TOK FM 

 

WYKAZ WYMAGANYCH STACJI TELEWIZYJNYCH DO MONITORINGU 

CW24TV 

Eurosport 

Metro TV 

Motowizja 

Nowa TV 

nSport 

POLSAT 

Polsat Biznes 

Polsat Cafe 

Polsat News 

Polsat News 2 

Polsat Sport 

Polsat Sport Extra 

Polsat Sport News 

REPUBLIKA 

SUPERSTACJA 

Tele 5 

TELEWIZJA TRWAM 

TTV 

TV Polonia 

TV Puls 

TV Republika 

TV Tede 

TV TRWAM 

TV4 

TVN 

TVN 24 

TVN 24 BIZNES I ŚWIAT 

TVN Meteo Active 

TVN Style 

TVN Turbo 

TVN24 

TVN24 Biznes i Świat 

TVP 1 

TVP 2 

TVP Białystok 

TVP Bydgoszcz 
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TVP Gdańsk 

TVP Gorzów Wielkopolski 

TVP INFO 

TVP Katowice 

TVP Kielce 

TVP Kraków 

TVP Kultura 

TVP Lublin 

TVP Łódź 

TVP Olsztyn 

TVP Opole 

TVP POLONIA 

TVP Poznań 

TVP Rzeszów 

TVP Sport 

TVP Szczecin 

TVP Wrocław 

TVS 

TWOJA.TV 

WP.TV 

WTK Poznań 

Zoom TV 
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Lp. Nazwa portalu 

1 2plus3d.pl 

2 300polityka.pl 

3 3elt.com 

4 4budowlani.pl 

5 4press.pl 

6 alert24.pl 

7 banki.pl 

8 bankier.pl 

9 bankowiec.pl 

10 bbc.pl 

11 benchmark.pl 

12 bezkompromisowo.pl 

13 biznesnet.pl 

14 biznespolska.pl 

15 brief.pl 

16 bstok.pl 

17 cfo.cxo.pl 

18 cire.pl 

19 crn.pl 

20 cxo.pl 

21 cza.pl 

22 dfv.pl 

23 di.com.pl 

24 dziennik.pl 

25 dzienniksport.com 

26 dziennikwschodni.pl 

27 e-biznes.pl 

28 ebroker.pl 

29 echodnia.eu 

30 egospodarka.pl 

31 eioba.pl 

32 ekologika.pl 

33 elfin.pl 

34 emetro.pl 

35 e-pieniadz.pl 

36 epr.pl 

37 erpstandard.pl 

38 express.lodz.pl 

39 finanseosobiste.pl 

40 forbes.pl 

41 forsal.pl 

42 fotokurier.pl 

43 fotopolis.pl 

44 gazeta.pl 

45 gb.pl 

46 gazetalekarska.pl 

47 gazetalubuska.pl 

48 gazetapodatnika.pl 

49 gazetaprawna.pl 

50 gk24.pl 

51 glos.com 

52 glos.zabrze.pl 

53 goleniowska.com 

54 gp24.pl 

55 gs24.pl 

56 gsmonline.pl 

57 heh.pl 

58 hoga.pl 

59 iar.pl 

60 idg.pl 

61 infor.pl 

62 informationstandard.pl 

63 interfax.pl 

64 interia.pl 

65 inwestycje.pl 

66 ipis.pl 

67 ipo.pl 

68 kafeteria.pl 

69 kmh24.pl 

70 kobiety.pl 

71 kronika.beskidzka.pl 

72 kurier.szczecinski.pl 

73 kurierlubelski.pl 

74 logo24.pl 

75 marketing.org.pl 

76 marketing-news.pl 

77 mazovia.pl 

78 media2.pl 

79 mediafm.net 

80 medialine.pl 

81 mediamikser.pl 

82 medianews.com.pl 

83 moja-ostroleka.pl 

84 money.pl 

85 monitor.pl 

WYKAZ WYMAGANYCH PORTALI INTERNETOWYCH DO MONITORINGU 
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86 moto.pl 

87 mp.pl 

88 naszdziennik.pl 

89 naszemiasto.pl 

90 natemat.pl 

91 netbiznes.com 

92 networkpl.com 

93 newsweek.pl 

94 nf.pl 

95 ngo.pl 

96 nki.pl 

97 nowiny.rybnik.pl 

98 nowiny24.pl 

99 nowosci.com.pl 

100 nto.pl 

101 o2.pl 

102 onet.pl 

103 ostroleka.info.pl 

104 otwarty.pl 

105 panoramaleszczynska.pl 

106 pap.pl 

107 parkiet.com 

108 pb.pl 

109 pfm.pl 

110 pls.pl 

111 pmedia.pl 

112 policja.pl 

113 policyjni.pl 

114 poligrafika.pl 

115 polityka.pl 

116 politykainsight.pl 

117 polki.pl 

118 polska.pl 

119 polskaprasa.pl 

120 polskatimes.pl 

121 polskieradio.pl 

122 pomorska.pl 

123 poranny.pl 

124 ppr.pl 

125 press.pl 

126 presserwis 

127 pressmedia.com.pl 

128 prnews.pl 

129 proto.pl 

130 prportal.pl 

131 psz.pl 

132 publicstandard.pl 

133 pulsmedycyny.com.pl 

134 radiogdansk.pl 

135 radiozet.com.pl 

136 reuters.pl 

137 rmf.fm 

138 rp.pl 

139 rynek.net 

140 rynek-kolejowy.pl 

141 rynkizagraniczne.pl 

142 samar.pl 

143 se.pl 

144 senior.pl 

145 sfora.pl 

146 signs.pl 

147 skarbiec.biz 

148 slowopodlasia.pl 

149 sport.pl 

150 sport24.pl 

151 sportowefakty.pl 

152 sports.pl 

153 stosunki.pl 

154 studentnews.pl 

155 swiatbankow.pl 

156 swiatobrazu.pl 

157 swiatpoligrafii.pl 

158 tc.ciechanow.pl 

159 teleinfo.com.pl 

160 tokfm.pl 

161 tp.com.pl 

162 trader.pl 

163 trend.biz.pl 

164 trendomierz.pl 

165 trojmiasto.pl 

166 tv.idg.pl 

167 tvbiznes.com.pl 

168 tvn24.pl 

169 tvp.info 

170 tvpparlament.pl 

171 twoja-firma.pl 
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172 twojefinanse.net 

173 twojeinnowacje.pl 

174 tygodnik.dzierzoniowski.pl 

175 tygodnik.esanok.pl 

176 tygodnik.walbrzyski.pl 

177 tygodniknowy.pl 

178 tygodnikpodhalanski.pl 

179 tygodnikprudnicki.pl 

180 valhalla.pl 

181 vidart.com.pl 

182 waluty.com.pl 

183 warszawa.pl 

184 wbj.pl 

185 wiadomosci.gazeta.pl 

186 wiadomosci.mediarun.pl 

187 wiadomosci24.pl 

188 wirtualnemedia.pl 

189 wnp.pl 

190 wp.pl 

191 wpolityce.pl 

192 wprost.pl 

193 wspolczesna.pl 

194 wyborcza.biz 

195 wyborcza.pl 

196 wyborczy.pl 

197 zolnierz-polski.pl 

198 zw.com.pl 

199 zycie.czest.pl 

200 zyciebytomskie.pl 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

................................... 

pieczęć Wykonawcy 

 
Kancelaria Senatu 

Biuro Prawne, 

Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 
Nr sprawy: BPKO-350-8/17  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Ja/my niżej podpisany/ni: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

działający w imieniu i na rzecz: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

nawiązując do ogłoszenia o prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów, 

oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za następujące: 

I. Ceny:  

1. cenę netto świadczenia usługi przez 33 miesiące*: 

................................................................. zł, podatek VAT: ................................................................%, 

............................................................................................................................................................... zł, 

brutto*: .................................................................................................................................................. zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. zł). 

2. Cenę netto miesięcznej opłaty abonamentowej*: .......................................................... zł, 

VAT.........%, ....................... zł, brutto: ................................................................................................. zł 

(słownie: ............................................................................................................................................. zł). 

II. Oferuję do monitorowania ……….. media/ów (tytuły prasowe, stacje radiowe, telewizyjne i portale 

internetowe) ponad wymagane przez zamawiającego do monitorowania 536 mediów. 

Niewpisanie w wykropkowanym miejscu cyfry lub liczby i niedołączenie do oferty Listy dodatkowych mediów do 

monitorowania będzie skutkowało nieprzyznaniem punktów w kryterium „Liczba tytułów prasowych, stacji 

radiowych, telewizyjnych i portali internetowych objętych monitoringiem”. 
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Jeżeli wykonawca zaoferuje do monitorowania dodatkowe media zobowiązany jest dołączyć Listę tych mediów 

– załącznik nr 2a do Formularza oferty. Zamawiający zaleca, aby załącznik był w formie elektronicznej, (np. na 

płycie CD).  

III. OPCJE DODATKOWE SYSTEMU WLICZONE W CENĘ: 

 Tak/Nie** 

Powiadamianie przez e-mail i SMS w sytuacjach kryzysowych 

Dostęp do przeglądu w wersji mobilnej 

Stenogramy z audycji radiowych i materiałów video 

………………………. 

……………………….. 

………………………… 

**
 Wpisać odpowiednio TAK albo NIE. Brak wpisu będzie traktowany, jako NIE. 

 

Jednocześnie oświadczam/my, że: 

1) w podanych cenach zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych, itp.; 

2) czas reakcji na sytuacje krytyczne, ewentualne błędy i zgłoszenia użytkowników występujące 

w trakcie codziennej eksploatacji systemu, nie będą przekraczać 30 minut od powiadomienia 

przez Zamawiającego, 

3) będę/będziemy monitorować wszystkie wymagane przez Zamawiającego tytuły prasowe, stacje 

radiowe, stacje telewizyjne i portale internetowe, których szczegółowy wykaz został określony 

przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, który jest dla 

mnie/nas wiążący.  

4) zapoznałem/liśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz 

z załącznikami (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę/simy w stosunku do nich żadnych uwag, 

a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w miejscu i w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie związania ofertą, 

5) w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, przed podpisaniem umowy zobowiązuję/my się do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% nieprzekraczalnej 

wartości brutto umowy; 

6) uważam/my się za związanego/nych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert,  

7) niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ............... do ........ zawiera/nie zawiera informacje/ji 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153,  poz. 1503 z późn. zm.)**.  

8) wadium w kwocie 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) zostało wniesione w formie 

……………………………………………; 

9) przedmiot zamówienia będę/będziemy realizować przez 33 miesiące, albo do wyczerpania kwoty 

brutto umowy,  

10) zobowiązuję/my się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie 

wejdę/wejdziemy podczas procedury przetargowej i ewentualnej realizacji zamówienia. 

Jednocześnie zobowiązuję/my się do zawarcia na piśmie odpowiednich umów o poufności z 

własnymi pracownikami i osobami trzecimi, które będą brały udział w realizacji zamówienia, 

11) jestem/śmy: 

mikroprzedsiębiorstwem …………………..., tak/nie**, 

małym przedsiębiorstwem …………………., tak/nie**, 

średnim przedsiębiorstwem …………………, tak/nie**. 

12) zamierzam/my zlecić realizację części zamówienia niżej wymienionemu/nych podwykonawcy/om 

w zakresie (wypełnić, jeżeli dotyczy, albo skreślić):  

Lp. Nazwa podwykonawcy (firma, adres) Wskazanie części zamówienia, 

które wykonawca zamierza 
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powierzyć podwykonawcy/om 

(zakres) 

1.   

2.   

3.   

4.   

…   

 

12) wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:  

............................................................................................................................................................ 

e-mail: ................................................................................................................................................. 

pod nr faksu: ……………….…………………………………………………………………….... 

pod nr telefonu: ………………………………..………………………………………………...… 

osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym i nadzoru nad realizacją przedmiotu 

zamówienia i umowy są/będzie:  .……….......................................................................................... 

………..……...............……….........................…………………............................……………….; 

13) do oferty dołączam/my następujące załączniki stanowiące jej integralną część: 

1. ................................................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................................................ 

3. ................................................................................................................................................................ 

4. ................................................................................................................................................................ 

5. ................................................................................................................................................................ 

6. ................................................................................................................................................................ 

7. ................................................................................................................................................................ 

8. .............................................................................................................................................................. 

9 ………................................................................................................................................................... 

10 ............................................................................................................................................................. 
Ofertę składam/y na ............................... kolejno ponumerowanych stronach. 
 

Świadom/i odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny 

i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.). 
 

 

* Ceny z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 
** Niepotrzebne skreślić. 
 

 

 

 

…….............................................................................................................  ............................................................................................................................................... 

Miejscowość, data                      Pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/ych  

       do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 

 

Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie dokumenty (oryginały lub ich kserokopie) i oświadczenia załączane 

do oferty.  
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Załącznik nr 2a do Formularza oferty 

................................... 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

LISTA DODATKOWYCH MEDIÓW OBJĘTYCH MONITORINGIEM 

Składając ofertę w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów, 

oświadczam, że podejmuję się monitorowania tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali 

internetowych wymienionych przez zamawiającego w załączniku nr 1a do Opisu przedmiotu 

zamówienia w liczbie 536 oraz dodatkowo mediów niżej wymienionych*/**. 

1.  

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

………………............................................................................................................. ......................................................................................................................... ...................... 

Miejscowość, data                      Pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/ych  

       do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 

 

UWAGA: załącznik nie podlega uzupełnieniu lub poprawieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy. 

 
* Należy wymienić media do monitorowania ponad wymagane przez zamawiającego w Załączniku nr 1a do 

Opisu przedmiotu zamówienia, jednak nie więcej niż 700 łącznie z wymaganymi. 

** Niezałączenie ww. załącznika oznacza, że wykonawca podejmuje się monitorowania mediów wymaganych 

przez Zamawiającego w Załączniku nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało 

nieprzyznaniem punktów w kryterium „Liczba tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych i portali 

internetowych objętych monitoringiem”. 


