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CZĘŚĆ I 

ZLECENIODAWCA 

 

STOWARZYSZENIE KRAJOWA UNIA PRODUCENTÓW SOKÓW 

 

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) swoimi korzeniami 

sięga Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu 

Rolno – Spożywczego (SITSpoż), które zaistniało jako jednostka branżowa w 1993 

roku pod nazwą Krajowa Unia Producentów Soków i Napojów Bezalkoholowych 

(KUPSiNB). Organizacja branżowa wypracowała przez cały okres istnienia 

zrównoważoną współpracę producentów soków i nektarów owocowych i warzywnych 

z instytucjami naukowymi, laboratoriami badawczymi, dostawcami półproduktów, 

maszyn i opakowań oraz producentami soków zagęszczonych. Wstąpienie 

producentów zagęszczonych soków w struktury Stowarzyszenia zainicjowało proces 

uzyskania osobowości prawnej i rejestrację w kwietniu 2004 roku jako samodzielnej 

organizacji branżowej. W czasie wielu lat swojej działalności Stowarzyszenie było 

inicjatorem działań i inicjatyw na rzecz branży. Do niewątpliwych osiągnięć należą 

m.in.:  

 realizacja projektu „Marchewka” - kampania promocyjno – informacyjna 

soków i nektarów marchwiowych w Bułgarii i Rumunii w 2006, w ramach 

mechanizmu „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach 

wybranych produktów rolnych”; 

 realizacja pierwszej polskiej edycji programu „5 x dziennie warzywa  

i owoce” - kampania promocyjno – informacyjna na rynku warzyw, owoców  

i soków w Polsce rozpoczęta w 2008 roku w ramach mechanizmu „Wsparcie 

działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów 

rolnych”; 

 realizacja drugiej edycji programu „„5 porcji warzyw, owoców lub soku” - 

kampania promocyjno – informacyjna na rynku warzyw, owoców i soków  

w Polsce i Rumunii w ramach mechanizmu „Wsparcie działań promocyjnych  

i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” – program  

w trakcie realizacji, szczegółowe informacje o programie: 

http://www.5porcji.pl/o-akcji; 
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 realizacja projektu Quali-Juice (nr 012461) – w ramach 6 programu ramowego 

UE; 

 wystąpienia do władz centralnych w sprawie podatku VAT, czego wynikiem 

jest obniżenie podatku VAT z 22 % do 7 % na soki, nektary i napoje owocowe 

i warzywne;  

 modyfikacja ochrony celnej na soki owocowe zagęszczone z owoców 

południowych w 2001, 2002, 2003 roku; 

 uzyskanie prawnej możliwości produkcji w Polsce nektarów klarownych,  

a przez to zrównanie polskich producentów z unijnymi; 

 podpisanie Umowy z AIJN (Europejskie Stowarzyszenie Soków Owocowych) 

umożliwiającej tłumaczenie na język polski „Kodeksu Praktyki AIJN”, który jest 

uznanym dokumentem technicznym oceny soków i nektarów w krajach Unii 

Europejskiej. Dokument ten  stał się podstawą do oceny autentyczności soków 

i nektarów oferowanych na naszym rynku; 

 zainicjowanie i utworzenie Dobrowolnego Systemu Kontroli (DSK) soków  

i nektarów w Polsce, którego celem jest zapewnienie warunków uczciwej 

konkurencji (przestrzeganie ustawy o uczciwej konkurencji, badania rynkowe). 

Włączenie Dobrowolnego Systemu Kontroli (DSK) soków i nektarów  

w struktury EQCS (Europejski System Kontroli Jakości soków i nektarów); 

 utworzenie Sekcji Zagęszczonych Soków Owocowych (SK). 

 

Stowarzyszenie KUPS jest członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 

zrzeszających przedstawicieli branży sokowniczej i napojowej. Współpracuje  

z organizacjami zajmującymi się problematyką jakościową soków w krajach UE. Na 

uwagę zasługuje członkostwo w następujących organizacjach: 

 European Fruit Juice Association (AIJN) / Europejskie Stowarzyszenie Soków 

Owocowych; 

 Schutzgemeinschaft der Fruchtsaft – Industrie E.V.(SGF) / Wspólnota 

Ochronna Przemysłu Sokowniczego;  

 European Quality Control System (EQCS) / Europejski System Kontroli 

Jakości; 

 Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(RGŻ). 
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W zakres działalności Stowarzyszenia wchodzi również organizowanie krajowych  

i międzynarodowych sympozjów oraz konferencji poświęconych szeroko rozumianej 

problematyce technologii i techniki produkcji, sprzedaży i marketingu soków, 

nektarów i napojów z owoców i warzyw w kraju i zagranicą. Spotkania te stanowią 

forum wymiany doświadczeń z zakresu sokownictwa - omawiane są problemy 

związane z jakością, prezentacją są nowinki technologiczne, aspekty żywnościowe 

soków i napojów owocowych i warzywnych, zmiany w przepisach prawnych i wiele 

innych tematów. W roku bieżącym  międzynarodowe sympozjum jest organizowane 

w Jachrance. Referowana i dyskutowana będzie  sytuacja przetwórstwa owocowo – 

warzywnego i jego pozycją na rynku światowym. Bardzo wysoki poziom 

organizacyjny i merytoryczny tych spotkań od wielu lat ugruntował niekwestionowaną 

pozycję Stowarzyszenia jako jednego z liderów w branży spożywczej. 

 

W ramach organizowanych spotkań branżowych Stowarzyszenie redaguje materiały 

zawierające prezentowane wystąpienia. W czasie kilkunastoletniej działalności 

przygotowano kilkadziesiąt biuletynów, które rozpowszechniono wśród członków oraz 

osób zaangażowanych w rozwój branży i uczestniczących w sympozjach  

i konferencjach. Prowadzona jest również strona internetowa Stowarzyszenia KUPS 

(www.kups.org.pl). Jej stała aktualizacja pozwala zainteresowanym osobom na 

szybkie zdobycie informacji dotyczących Stowarzyszenia KUPS i jego działalności 

oraz polskiego rynku soków i nektarów. 

 

Godne podkreślenia jest zaangażowanie wielu osób, które w ramach pracy 

społecznej podejmują działania na rzecz organizacji, uczestniczą w pracach 

zespołów roboczych, tworząc wartości, z których korzysta cały przemysł przetwórczy 

owoców i warzyw. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i sytuacji w branży, 

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków jest inicjatorem utworzenia Grup 

Roboczych m.in.: 

 Grupy Roboczej ds. Znakowania i Technologii , która opracowuje wytyczne dla 

całej branży sokowniczej; 

 Grupy Roboczej ds. Prognozowania i Monitoringu, która podejmuje się 

trudnego wypracowania metodologii zbierania i opracowania danych, 

docelowo mających wpłynąć na stabilizację rynku owoców i warzyw dla 

przetwórstwa; 

http://www.kups.org.pl/
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 Grupy Roboczej ds. Promocji, która opracowała folder informacyjny 

Stowarzyszenia KUPS dla Dobrowolnego Systemu Kontroli (DSK) soków  

i nektarów. 

 

Na dzień bieżący Stowarzyszenie KUPS liczy około 40 członków, reprezentujących 

firmy dostarczające na rynek krajowy soki, nektary i napoje owocowe i warzywne, 

dostawców półproduktów  do ich produkcji  oraz opakowań, maszyn i urządzeń, firmy 

handlowe oraz instytuty naukowe i badawcze. 

 

W ramach Stowarzyszenia KUPS działają 2 samodzielne jednostki: 

- Sekcja Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych (SK) 

- Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) 

 

Sekcja Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych (SK) 

W ramach Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) w grudniu 2008r. powstała 

Sekcja Producentów Zagęszczonych Soków owocowych (SK). Celem działania SK 

jest konsolidacja branży oraz szeroko pojęte promowanie interesów producentów 

zagęszczonych soków owocowych i warzywnych oraz innych półproduktów do 

produkcji soków, a w szczególności: 

 Monitoring rynku surowcowego w kraju i na świecie; 

 Wypracowanie wspólnej z producentami owoców i warzyw strategii 

rozwoju zaplecza surowcowego dla przemysłu sokowniczego; 

 Monitoring rynku zagęszczonych soków owocowych i warzywnych w kraju  

i na świecie; 

 Analiza trendów dystrybucji i spożycia wyrobów gotowych. 

 

DOBROWOLNY SYSTEM KONTROLI soków i nektarów (DSK) 

W ramach Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) w kwietniu 2002r. powstał  

Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK). Stworzony przez producentów 

soków i nektarów system DSK wychodzi naprzeciw standardom unijnym, gdzie 

szczególną uwagę przywiązuje się do „samo-regulacji” w sektorze artykułów 

żywnościowych. Dobrowolny System Kontroli jest wzorowany na strukturach 

zachodnioeuropejskich, mając na względzie przyłączenie się do Europejskiego 
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Systemu Kontroli Jakości Soków (EQCS) na warunkach pełnoprawnego, 

niezależnego członka i partnera w Unii Europejskiej. 

 

Cele DSK 

1. Zapewnienie uczciwej, równej konkurencji na rynku soków, nektarów i napojów  

z owoców i warzyw; 

2. Ochrona wizerunku polskiego przemysłu sokowniczego i jego produktów; 

3. Działalność w zakresie upowszechniania, kontrolowania, egzekwowania  

i respektowania w produkcji soków, nektarów i napojów aktualnych przepisów 

prawnych oraz dokumentów technicznych: krajowych i Unii Europejskiej, w tym 

Kodeksu Praktyki AIJN; 

4. Ochrona producentów surowców i wyrobów gotowych przed nieuczciwą 

konkurencją wynikającą z nieprzestrzegania  przyjętych przez DSK standardów 

jakościowych; 

5. Tworzenie warunków umożliwiających wczesne ostrzeganie o wykrywanych 

fałszerstwach soków, nektarów i napojów jako formy ochrony przed nieuczciwą 

konkurencją; 

6. Ochrona producentów przed nieuzasadnionymi atakami dotyczącymi jakości 

produktów; 

7. Poprawa jakości soków, nektarów i napojów; 

8. Współpraca z urzędowymi instytucjami kontrolnymi i legislacyjnymi w zakresie 

jakości soków, nektarów i napojów; 

9. Promocja Systemu i jego uczestników w środowiskach producentów, handlowców 

i konsumentów; 

 

Realizacja celów  

W ramach prac DSK prowadzona jest kontrola produkcji w zakładach członków DSK. 

Kontrolą objęte są soki i nektary, a w najbliższej przyszłości również napoje owocowe 

i warzywne wszystkich producentów, również tych, którzy nie są członkami DSK.  

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, zafałszowań i innych działań noszących 

znamiona nieuczciwych praktyk są podejmowane działania korygujące, włącznie  

z wycofaniem z rynku produktów niezgodnych. DSK współpracuje z wieloma 

uznanymi w kraju i zagranicą instytutami i specjalistycznymi laboratoriami. Została 
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nawiązana współpraca z państwowymi  jednostkami kontroli oraz organizacjami 

konsumenckimi.  

 

Działania DSK na przyszłość  

Ambicją systemu samokontroli przemysłowej DSK jest, aby system stał się 

powszechny i objął swoim działaniem na polskim rynku większość producentów 

soków i nektarów, jak również producentów napojów owocowych. Jesteśmy otwarci 

dla wszystkich firm i organizacji oraz pragniemy upowszechniać ideę DSK wśród 

producentów, dystrybutorów i konsumentów. 
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CZĘŚĆ II 

OFERTA KONKURSOWA 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja III edycji  programu informacyjno – 

promocyjnego pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku III”.  Na etapie konkursu 

przedmiotem zamówienia  jest przedstawienie pomysłów promocji programu w TV 

śniadaniowych (działanie 1) i komunikacji miejskiej (działanie 2) oraz sposobów  

i warunków ich realizacji. 

 

2. WARTOŚĆ BUDŻETU PROGRAMU  

Maksymalna kwota, w której zawrzeć ma się przeprowadzenie zaplanowanych 

działań wraz z przekazaniem praw bez ograniczeń czasowych i terytorialnych  

w ramach w/w programu oraz wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć 

kwoty 953 000 zł (netto), przy czym: 

 koszt działania 1 – Lokowanie produktów (warzyw, owoców, soków)  

w telewizjach śniadaniowych - min. 10 razy + wynagrodzenie  Wykonawcy – 

nie może przekroczyć kwoty  521 000 zł (netto)  

 koszt (netto) działanie 2 - Promocja w komunikacji miejskiej dwa flight’y, 

min. 9 miast + wynagrodzenie Wykonawcy – nie może przekroczyć kwoty 

432 000 zł (netto) 

 

3. ZAŁOŻENIA PROGRAMU  

IDEA PROGRAMU 

Jednym z najważniejszych zaleceń dotyczących zdrowia z ostatnich lat jest 

wykazanie ochronnej roli diety, bogatej w warzywa i owoce i ich przetwory, w tym 

soki. Są one źródłem naturalnych witamin, kwasów organicznych, pektyn, błonnika 

pokarmowego, substancji mineralnych. Jednak najważniejszymi składnikami warzyw, 

owoców i soków są substancje biologicznie czynne, w tym antyoksydanty, które  

chronią organizm przed mikrouszkodzeniami, które mogą zapoczątkować poważne 

choroby. Regularne spożywanie 5 porcji warzyw, owoców lub soków dziennie - to 

sposób na dostarczenie naturalnych witamin, by uchronić się przed wieloma 
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chorobami oraz zachować młodość, kondycję, dobre samopoczucie i atrakcyjny 

wygląd na długie lata.  

 

Ciągła dbałość o zwiększenie w codziennej diecie udziału owoców i warzyw oraz ich 

przetworów, w tym soków pozwoli na zmianę nawyków i upodobań żywieniowych 

konsumentów.  

 Nawet, jeśli konsumenci wiedzą, że warzywa, owoce oraz ich 

przetwory, w tym soki są zdrowe, to często nie pamiętają o ich 

spożywaniu; 

 Niewłaściwe żywienie dorosłych i dzieci jest obszarem zainteresowania 

lekarzy, specjalistów, instytucji żywieniowych, mediów, co świadczy  

o tym, iż jest to problem społeczny; 

 Największym wyzwaniem jest to, żeby konsumenci zaczęli przekładać 

posiadaną ogólną wiedzę o wzbogacaniu diety o owoce, warzywa i ich 

przetwory, w tym soki, na konkretne działania i nawyki żywieniowe; 

 Niewłaściwa dieta jest jednym z ważniejszych problemów w Polsce. 

Opinię tę potwierdzają specjaliści i instytucje żywieniowe. Polacy 

nadal nie jedzą zalecanych ilości warzyw, owoców i soków. Ponadto 

konsumenci nie mają nadal dostatecznej wiedzy ile i w jakich ilościach 

należy spożywać warzywa i owoce oraz czym można je zastępować; 

 Znaczna część konsumentów miała już okazję zetknąć się  

z komunikacją dot. zdrowego odżywiania w oparciu o 5 porcji warzyw, 

owoców lub soku. Można więc założyć, iż posiada podstawową 

wiedzę o zaletach i konieczności stosowania diety bogatej w warzywa 

i owoce oraz ich przetwory.  

 

Program jest kontynuacją działań informacyjno - promocyjnych realizowanych 

nieprzerwanie od 2008 roku przez Stowarzyszenie KUPS w zakresie promocji 5 

porcji owoców, warzyw oraz soków. Prowadzone dotychczas działania podkreślały 

zalety diety wzbogaconej w owoce i warzywa i ich przetwory oraz zachęcały do 

częstego spożywania tych produktów. Jednak zmiana zachowań na właściwe  

i kształtowanie nowych przyzwyczajeń żywieniowych konsumentów jest procesem 

długotrwałym i wymaga ciągłego powtarzania i przypominania. 
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GRUPY DOCELOWE 

 konsumenci owoców i warzyw oraz przetworów, w tym soków, tj. głównie 

kobiety odpowiedzialne za prowadzenie gospodarstwa domowego, 

decydujące o doborze właściwych składników diety dla wszystkich członków 

rodziny, świadome, dla których ważna jest jakość.  

 

CELE   

 propagowanie spożycia owoców, warzyw oraz soków poprzez informowanie  

o zaletach diety opartej na 5 porcjach; 

 wzmacnianie świadomości na temat zdrowej diety, tak by po kampanii grupa 

celowa wiedziała jakie, jak często, w jakim celu i w jakich ilościach powinna 

spożywać warzywa, owoce oraz soki. Informowanie, że jedna porcja to 

średniej wielkości owoc lub warzywo, a także sok (200 ml – np. kartonik, 

szklanka, butelka). Duży nacisk należy położyć na informowanie, że wygodną 

formą owoców i warzyw są soki; 

 walka ze stereotypami dotyczącymi wysokiej kaloryczności owoców i soków  

z nich otrzymanych i niekorzystnych efektów w diecie konsumenta. 

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA 

Działanie 1 - lokowanie produktów (warzyw, owoców, soków) w telewizjach 

śniadaniowych 

 

Zadanie: 
 
Przedstawienie pomysłów na całoroczną aktywność w formie kontekstów, w jakich  

można mówić o celach programu wraz ze sposobami ich realizacji.  

 

Opis: 

W ramach prowadzonych działań, w wybranych programach śniadaniowych, zostaną 

wyemitowane materiały promujące spożywanie warzyw, owoców i soków wsparte 

wypowiedziami i obecnością w studiu ekspertów. Celem ich prezentacji  

w programach będą rozmowy o walorach warzyw, owoców, soków, promocja 

spożycia 5 porcji. Planowania jest współpraca i obecność w głównych TV 
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śniadaniowych m.in. w Dzień dobry TVN w okresie wiosna-jesień. Planowana ilość  

współpracy i obecności w telewizjach śniadaniowych min.10 razy. 

Działanie 2 - promocja w komunikacji miejskiej  

Zadanie: 

Przedstawienie pomysłów na kampanię skierowaną do konsumenta w miejscach 

codziennego kontaktu – droga do  pracy.  Prezentacja 3 linii kreatywnych pomysłów 

na komunikację, o charakterze edukacyjnym i przypominającym o korzyściach ze 

spożywania 5 porcji warzyw, owoców lub soku. 

 

Opis: 

Promocja planowana jest poprzez wyświetlanie plansz informacyjnych w środkach 

komunikacji miejskiej, np. w metrze, autobusie oraz w tramwaju (w zależności od 

dostępności). Działania planowane są w  min. 9 największych aglomeracjach 

Polski, w tym np. Warszawa, Poznań, Wrocław, Trójmiasto.  Planowane jest 

również umieszczanie 4 razy (2 razy w okresie jesiennym i 2 razy w okresie 

wiosennym) informacji w codziennej gazecie „Metro”. Działanie obejmuje dwa 

okresy: jesień i wiosnę. Każdy okres trwa ok. 2 miesiące. 

 
Działanie 3 – udział ekspertów/prelegentów w wybranych konferencjach 

naukowych 

 

Równolegle do opisanych powyżej działań Zamawiający realizował będzie 

działanie skierowane do grupy opiniotwórców. Będzie ono polegało na 

udziale ekspertów/prelegentów w wybranych konferencjach naukowych nt. 

ważności owoców i warzyw, soków w diecie człowieka, fakty i mity, wartości 

odżywcze itp.  – konkurs nie obejmuje tego działania. 

 
Prezentacje ekspertów głównie będą się skupiać na zagadnieniach dotyczących 

wartości odżywczych i korzyści płynących ze spożywania owoców, warzyw i ich 

przetworów. Obalać będą mity dotyczące fałszywych i obiegowych opinii 

dotyczących owoców i ich przetworów, które nie mają pokrycia w rzeczywistości.  

Dodatkowo działanie to pozwoli na propagowanie systemu samokontroli 

przemysłowej na przykładzie Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów 

(DSK) jako systemu dającego gwarancję bezpiecznego i niezafałszowanego 
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produktu w kontekście aktualnych problemów z oskarżeniami o fałszerstwa polskiej 

żywności. Systemy samokontroli przemysłowej pozwalają na wcześniejsze wykrycie 

wszelkich nieprawidłowych tendencji i niekorzystnych zjawisk w poszczególnych 

kategoriach produktów owocowo-warzywnych. Pozwalają również podejmować 

działania prewencyjne i korygujące przed ujawnieniem ich przez państwowe służby 

kontrolne lub co gorsze przez konsumentów i media. Niezwykle istotny jest fakt, iż 

konferencje skierowane są w szczególności do dietetyków i ekspertów ds. żywności  

i w konsekwencji następuje rozpowszechnienie wiedzy i dotarcie z ideami programu 

do konsumentów. 

 

OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

01.07.2013 – 30.06.2014 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

Należy zwrócić uwagę, że program odpowiada charakterowi programu społecznego  

i w ramach niego nie będą promowane żadne marki produktów.  Program 

realizowany będzie przy wsparciu finansowym z Funduszu Promocji Owoców  

i Warzyw. 

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  - 30.06.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

CZĘŚĆ III 

PROCEDURA KONKURSOWA 

 

1. W POSTĘPOWANIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ WYKONAWCY 

SPEŁNIAJĄCY NASTĘPUJĄCE WARUNKI: 

1.1.  Posiadają status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; 

1.2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

umowy; 

1.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponują osobami zdolnymi do wykonania umowy; 

1.5.Posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu działań promocyjno-informacyjnych 

na rynku spożywczym; 

1.6. Nie podlegają wykluczeniu z procedury, zgodnie z zapisami SIWZ- pkt 2, część 

III Procedura konkursowa. 

 

2. Z NINIEJSZEJ PROCEDURY WYKLUCZA SIĘ: 

2.1. Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem procedury wyrządzili 

szkodę nie wykonując umowy lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została 

dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie 

ponosi odpowiedzialności. Podany okres 3 lat rozumie się tak, że jeśli Oferent  

istnieje na rynku krócej niż 3 lata, to bierze się pod uwagę cały okres jego istnienia. 

Jeśli natomiast Oferent istnieje na rynku dłużej niż 3 lata, to bierze się pod uwagę 

jedynie ostatnie 3 lata. 

2.2. Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem tych, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
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zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

2.3. Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

2.4. Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w SIWZ - pkt. 1 części III – Procedura konkursowa; 

2.5.Oferentów, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane  

z przygotowaniem prowadzonej procedury lub posługiwali się w celu sporządzenia 

oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności; 

2.6. Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

2.7. Zgłoszenie Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzucone. 

 

4. PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY: 

1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej; 

2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim; 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych; 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych; 

5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania; 

6. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę; 

7. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. Oferta ze zmianami będzie dodatkowo oznaczona 

określeniami „Zmiana”. Oferent wycofując ofertę zobowiązany jest przedłożyć 

stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego 

reprezentacji.  

8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury lub zmiany 

jego warunków (np. wydłużenia terminów) bez podania przyczyny, o czym 

niezwłocznie poinformuje Oferentów. Z tytułu odwołania konkursu lub zmiany jego 

warunków Oferentom nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne 

roszczenia. 
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9. Prowadzący konkurs nie zwraca kosztów przygotowania projektów 

konkursowych. 

10. Decyzje Zamawiającego w kwestii oceny i wyboru są ostateczne i nieodwołalne. 

11. W przypadku odmowy podpisania umowy na realizację programu pomiędzy 

wyłonionym Wykonawcą a Stowarzyszeniem KUPS lub realizacji usługi przez 

wyłonionego w konkursie Wykonawcę lub zaistnienia po stronie Wykonawcy 

czynników uniemożliwiających podpisanie Umowy lub realizację Usługi, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłonienia jako Wykonawcy tego 

Oferenta, który w etapie II konkursu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

12. Dokumenty przesłane do Stowarzyszenia KUPS w ramach konkursu nie 

podlegają zwrotowi. 

13.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy  

z wyłonionym w konkursie Wykonawcą bez podania przyczyny. Z tego tytułu, 

Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia. 

14. Wszelkich informacji  w/s konkursu i programu udziela Pani Agata Pawłowska 

Pytania należy kierować na podany adres mailowy 

a.pawlowska@auroraconsulting.pl. lub nr tel. +48 660 663 648. Zamawiający 

zastrzega jeden dzień roboczy na udzielenie odpowiedzi przesłanym drogą 

elektroniczną. Zapytania otrzymane po godz. 17.00 traktowane są jako 

otrzymane dnia następnego. 

15. Postępowanie prowadzi się  w dwóch etapach: 

Etap 1 -  formalny 

Etap 2 – negocjacje/prezentacja oferty 

 

W ramach etapu 1 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków 

formalnych przez Oferentów, w oparciu o ocenę zero – jedynkową, gdzie zero 

oznacza niespełnienie wymogu, a jeden oznacza, że wymóg został spełniony.  

 

Ocena formalna obejmie przedłożone przez Oferentów dokumenty: 

1. Klauzulę poufności zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej 

dokumentacji; 

2. Ofertę programu zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 do niniejszej 

dokumentacji; 

mailto:a.pawlowska@auroraconsulting.pl
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3. Zbiorczy kosztorys działań  zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 3 do 

niniejszej dokumentacji; 

4. Kosztorys działań w podziale na miesiące realizacji programu zgodnie ze 

wzorem stanowiącym zał. nr 4 do niniejszej dokumentacji;  

5. Harmonogram zaplanowanych działań; 

6. Opis działalności firmy oraz zakres świadczonych usług; 

7. Imienną listę osób i podmiotów z danymi teleadresowymi, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich w ramach 

programu czynności;  

8. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania dokumentów w biurze 

Stowarzyszenia KUPS; 

9. Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku 

podmiotów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu, konieczne jest 

dostarczenie informacji określających obrót, zysk oraz zobowiązania  

i należności za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli działalność podmiotu jest 

krótsza – za ten okres. Minimalny zysk za każdy rok bilansowy musi wynieść 

co najmniej 500 tys. PLN (słownie: pięćset tysięcy PLN) netto rocznie.  

W przypadku Oferentów występujących wspólnie osiągnięte zyski netto 

poszczególnych podmiotów kumulują się i brana będzie pod uwagę suma 

zysków;  

10. Aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie 

prowadzonej działalności, na kwotę w wysokości minimum  1 000 000 PLN 

(słownie: jeden milion PLN); 

11. Wykaz co najmniej 3 kampanii skierowanych na rynek spożywczy w podziale 

na klient/produkt/całkowity budżet roczny kampanii netto/wykorzystywane 

kanały komunikacji; 

12. Min. 3 referencje potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie  

w trzech ostatnich latach. Jeśli Oferent istnieje na rynku krócej niż 3 lata, to 
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bierze się pod uwagę cały okres jego istnienia. Jeśli natomiast oferent istnieje 

na rynku dłużej niż 3 lata, to bierze się pod uwagę jedynie ostatnie 3 lata, tj. 

2011, 2012, 2013; 

13. Trzech linii kreatywnych dotyczących zaplanowanych działań; 

14. W przypadku gdy Oferentem jest konsorcjum firm, należy przedłożyć 

dodatkowo umowę konsorcjum (umowę cywilno-prawną) ze wskazaniem  

w szczególności Lidera konsorcjum oraz szczegółowego zakresu obowiązków 

każdego z Konsorcjantów. Umowa konsorcjum winna być podpisana przez 

wszystkich konsorcjantów. W przypadku przedkładania Zamawiającemu kopii 

umowy, Lider Konsorcjum potwierdza jej zgodność z oryginałem. 

 

Wszystkie kserokopie dokumentów składanych w ramach niniejszego postępowania 

konkursowego muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania Oferenta (dokumenty należy opatrzyć czytelnym, 

imiennym podpisem wraz z pieczęcią  lub parafą wraz z imienną pieczęcią).  

 

UWAGA:  W przypadku niezłożenia wraz z ofertą programu minimum jednego ze 

wymaganych dokumentów lub błędów w dokumentach (np. brak podpisu osoby 

upoważnionej do reprezentowania podmiotu, tam gdzie konieczne), Zamawiający 

zastrzega prawo do jednokrotnego wezwania Oferentów do uzupełnienia 

dokumentu bądź skorygowania błędu. Maksymalny termin na uzupełnienie wyniesie 

2 dni robocze od daty wezwania Oferenta do złożenia uzupełnienia. 

 

Etap II  - Negocjacje/prezentacje ofert 

Zamawiający zastrzega prawo do zaproszenia do wzięcia udziału w II etapie 

wyłącznie podmioty, których dokumentacja spełniła wszystkie wymogi formalne 

wskazane w niniejszym punkcie, w oparciu o ocenę zero – jedynkową, gdzie zero 

oznacza niespełnienie wymogu, a jeden oznacza, że wymóg został spełniony.  

 

Oferty, które pod względem formalnym ocenione zostaną pozytywnie, poddane 

zostaną ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów C1-C4. Po otworzeniu Ofert  

i zapoznaniu się z nimi i ich ocenie formalnej, Zamawiający ustali z Oferentami 



 20 

zakwalifikowanymi do oceny merytorycznej terminy prezentacji Ofert. Ostateczna 

ocena tych Ofert nastąpi po zaprezentowaniu ich przez Oferentów. 

 

Do oceny ofert przyjęte zostaną następujące kryteria: 

 C1  Koszt działań bezpośrednich – 30 pkt 

 C2 Wynagrodzenie Oferenta – 20 pkt 

 C3 Doświadczenie Oferenta w realizacji podobnych działań na rynku 

spożywczym – 10 pkt 

 C4 Rozwiązania kreatywne – 40 pkt 

 

Razem 100 pkt 

 

Kryterium C1:  

Liczba punktów, którą otrzyma Oferent w tym obszarze zostanie obliczona wg 

poniższego wzoru: 

 

Minimalne proponowane łączne koszty działań bezpośrednich spośród 

rozpatrywanych 

C1 = ------------------------------------------------------------------------ x 30 pkt 

Proponowane łączne koszty działań bezpośrednich 

 

Najkorzystniejsza oferta może otrzymać maksymalnie ocenę 30 punktów. 

 

Kryterium C2: 

Liczba punktów, którą otrzyma Oferent w tym obszarze zostanie obliczona wg 

poniższego wzoru: 

Minimalne proponowane wynagrodzenie Oferenta 

spośród rozpatrywanych 

C2 = ------------------------------------------------------------------------ x 20 pkt 

Proponowane wynagrodzenie Oferenta 

 

 

Kryterium C3: 
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Kryterium C3 będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanych przez 

Oferentów przy uwzględnieniu następujących obszarów: 

 

 Ogólne doświadczenie Oferenta (C3¹) – maks. 6 pkt. 

 

Liczba punktów, która otrzyma Oferent w tym kryterium zostanie obliczona wg 

poniższego wzoru: 

 

o zrealizowanie w przeciągu ostatnich trzech lat jednej podobnej kampanii na rynku 

spożywczym = 2 pkt 

o zrealizowanie w przeciągu ostatnich trzech lat dwóch podobnych kampanii na 

rynku spożywczym =  4 pkt 

o zrealizowanie w przeciągu ostatnich trzech lat trzech lub więcej podobnych 

kampanii na rynku spożywczym = 6  pkt 

 

 Doświadczenie Oferenta  związane z promocją branży 

owocowo-warzywnej tj. promocja owoców lub/oraz warzyw 

lub/oraz ich przetworów – w tym soków (C3²) – max. 4 

 

Liczba punktów, która otrzyma Oferent w tym kryterium zostanie obliczona wg 

poniższego wzoru: 

 

o zrealizowanie w przeciągu ostatnich trzech lat min. jednej kampanii dla 

sektora branży owocowo-warzywnej = 2 pkt 

o zrealizowanie w przeciągu ostatnich trzech lat co min. dwóch kampanii dla 

sektora branży owocowo-warzywnej = 4 pkt 

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium C1 obliczona zostanie wg. wzoru: 

C3 = C3¹ + 31² 

 

Najkorzystniejsza oferta może otrzymać maksymalnie ocenę 10 pkt. 

 

W przypadku gdy Oferent  istnieje na rynku dłużej niż 3 lata, to bierze się pod uwagę 

jedynie ostatnie 3 lata. 
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Kryterium C4: 

Kryterium C4 będzie rozpatrywane na podstawie merytorycznej oceny punktowej 

rozwiązań zaproponowanych przez Oferenta w programie. Najkorzystniejsza oferta 

może otrzymać ocenę 40 punktów, gdzie ocenie zostaną podane następujące 

parametry: 

a) wizja artystyczna przekazu programu  oraz jej spójność; 

b) czytelność argumentów racjonalnych przedstawionych w przekazie  

i przejrzystość przesłania zgodna z celami programu; 

c) zauważalność i siła oddziaływania przekazu; 

d) innowacyjność rozwiązań kreatywnych i pomysłów na przeprowadzenie 

wszystkich działań w ramach programu. 

 

Liczba punktów, która otrzyma Oferent w tym kryterium zostanie obliczona wg 

poniższego wzoru: 

 

Suma indywidualnych ocen przyznanych ocenianej ofercie 

C4=  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Liczba członków Komisji dokonujących indywidualnej oceny ocenianej 

oferty 

 

5. ADRES, NA KTÓRY NALEŻY KIEROWAĆ OFERTĘ 

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków 

ul. Rakowiecka 36 lok. 340 

02-532 Warszawa 

Na kopercie należy napisać: „Oferta programu informacyjno – promocyjnego  

 „5 porcji warzyw, owoców lub soku III”. 

 

Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod 

wskazany adres.  

 

6. TERMINARZ DZIAŁAŃ: 
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 Złożenie dokumentów formalnych w biurze KUPS oraz oferty (1 egzemplarz 

drukowany + 5 na płycie CD) - do dnia 14 czerwca 2013 r. do godz. 12.00 

 Weryfikacja złożonych zgłoszeń oraz zaproszenie (mailem na przekazany 

przez oferenta adres do korespondencji) Oferentów dopuszczonych do II 

etapu – do 18 czerwca 2013 roku 

 Negocjacje/prezentacja ofert (II etap) –19, 20, 21 czerwca 2013 roku 

 Wybór wykonawcy i podpisanie umowy do 28 czerwca  2013 roku 

7. ISTOTNE POSTANOWIENIA 

1. Wzór umowy pomiędzy Wykonawcą a Stowarzyszeniem KUPS zostanie 

przekazany wyłącznie Oferentom zaproszonym do II etapu postępowania, tj. po 

pozytywnej ocenie formalnej.  

2. Zleceniodawca nie przewiduje zaliczek.  
 

 

8. ZAŁĄCZNIKI 

1. Klauzula poufności  

2. Formularz oferty programu  

3. Zbiorczy kosztorys działań  

4. Kosztorys działań w podziale na miesiące realizacji programu  


