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Do oferentów 
 
Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Kampania w lokalnych mediach (TV, radio) wspierająca 
powszechność wykonywania badań profilaktycznych kolonoskopii” 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do zapytania ofertowego na „Kampanię w lokalnych 
mediach (TV, radio) wspierająca powszechność wykonywania badań profilaktycznych kolonoskopii” 
wpłynęły poniższe zapytania: 
 
 
Pytanie nr 1 
Zwracam się z prośba o rozszerzenie informacji jaka znalazła się w Państwa zapytaniu ofertowym 
"Wiem, badam się, zapobiegam" 
Czy macie Państwo dokładną specyfikację na czym Państwu zależy w przypadku spotu radiowego np. 
czas emisji, długość spotu, liczba emisji oraz czas publikacji i długość filmu, a także liczna emisji do 
TV? 
Czy film i spot są gotowe czy po naszej stronie jest ich nagranie? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający jest w pełnoprawnym posiadaniu gotowych, profesjonalnie opracowanych materiałów 
(film, spot), które udostępni Wykonawcy po jego wyborze, w dalszym procesie realizacji zamówienia. 
SPOT RADIOWY (informacyjno-promocyjny) czas nagrania 33 sek. Z możliwością skrócenia do 30 sek. 
- spot emitowany cyklicznie, w ilości 2 odsłon dziennie, od poniedziałku do niedzieli, nie dopuszcza się 
emisji w godzinach nocnych (22:00 – 06:00). 180 emisji (90 dni). 
FILM (informacyjno-promocyjny) czas nagrania 7 min. 59 sek. 
- film emitowany cyklicznie, w ilości 1 odsłona dziennie, od poniedziałku do niedzieli, nie dopuszcza się 
emisji w godzinach nocnych (22:00-06:00). 60 emisji (60 dni).  
UWAGA!!! emisja obu produktów w mediach o jak największym zasięgu lokalnym, tzn. obejmujących 
obszar realizacji projektu (powiat koszaliński, miasto Koszalin).  
Spot radiowy i film mogą być realizowane przez jednego Wykonawcę lub oddzielnie.  
Treść projektu umowy została zaktualizowana. 
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