
  

 

 
 

 

 1 

 
  

Elbląg, 19.04.2018r. 
 
 
 
 
 

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 
nr: 2/GCI/2018 

na wykonanie usługi w postaci działań reklamowo-informacyjnych, mających 
na celu rozpropagowanie produktów GC Instruments Sp. z o.o. na rynku 
laboratoryjnym w okresie kwiecień 2018 - listopad 2019 w ramach 
poddziałania 1.1.2 Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej 
 
w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój Startupów w Polsce 
Wschodniej” I osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” działanie 1.1 „Platformy 
Startowe dla nowych pomysłów” Programu Operacyjnego „Polska Wschodnia”, GC 
Instruments Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na 
rozpropagowaniu marki i produktów GC Instruments Sp. z o.o. na rynku laboratoryjnym  
w okresie kwiecień 2018 - listopad 2019 
 
Do wyznaczonego terminu składania pytań do zapytania ofertowego nr 2/GCI/2018 wpłynęły 
następujące pytania: 
 
1. Ostateczny termin wykonania usługi to 11.2019r. Czy prowadzenie strony  

np. w serwisie Facebook ma obejmować okres od 04.2018 - 11.2019 r.? 
 

TAK, prowadzenie stron w portalach społecznościowych ma obejmować okres od kwietnia (maj 
w zależności od daty podpisania umowy) do końca listopada 2019r. 
 
2. Czy minimalne budżety - 500 zł na Facebooku i 2500 na ad-words mają obejmować okres 

jak wyżej oraz czy mają zostać uwzględnione w cenie realizowanej usługi? 
 
TAK, minimalne budżety - 500 zł na Facebooku i 2500 na adwords mają obejmować okres jak 
wyżej oraz mają zostać uwzględnione w cenie realizowanej usługi. 
 
3. Czy współpraca przewiduje miesięczne wynagrodzenie dla agencji za prowadzenie 

komunikacji oraz działań reklamowych + każdorazowo za wykonanie kolejnych zadań? 
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NIE, wynagrodzenie nie obejmuje miesięcznego wynagrodzenia dla agencji za prowadzenie 
komunikacji oraz działań reklamowych, będzie rozliczane etapowo w miarę wykonywania 
kolejnych zadań w okresach ustalonych przez strony przed podpisaniem umowy (przewidujemy 
płatność raz na 4-5 miesięcy) 
 
4. Czy terminy wykonania poszczególnych zadań jak np. druk materiałów reklamowych oraz 

zamieszczenie reklamy są ustalany wspólnie z zamawiającym? 
 
TAK, terminy wykonania poszczególnych zadań jak np. druk materiałów reklamowych oraz 
zamieszczenie reklamy będą ustalane wspólnie z zamawiającym, biorąc pod uwagę także 
bieżący etap realizacji prac nad projektem, jednak będzie się on mieścił w czasie przewidzianym 
na wykonanie projektu tj. od kwietnia 2018 do listopada 2019r. 
 
5. Reklama w czasopismach branżowych – Jakie ma mieć wymiary? Czy mają Państwo 

określone tytuły? 
 
Reklama w czasopismach branżowych ma zajmować min. ¼ strony czasopisma. Tytuły mają 
być powiązane z rynkiem laboratoriów chemicznych i chromatografii gazowej o zasięgu co 
najmniej ogólnopolskim przykładowo czasopisma takie jak:  
 
Laboratorium Przegląd Ogólnopolski Elamed Media Group 
Analityka Wydawnictwo MALAMUT 
LAB   Laboratoria Aparatura Badania 
 
6. Reklama ad-words - czy ma być prowadzona od maja do listopada (w specyfikacji określili 

Państwo termin kwiecień – listopad, ale z uwagi na termin składania ofert jest to już 
niemożliwe)? 

 
  Reklama ad-words ma być prowadzona od chwili podpisania umowy do czasu zakończenia 
projektu tj. końca listopada 2019r. 
 
7. Ulotka – jaki ma być format? 
 
Ulotki mają mieć format DL 99 x 210 mm składane w Z, druk kolor dwustronny papier kreda 
mat 250 g. 
 
 
8. Folder – jaki na być format, ile stron? 
 
Foldery mają mieć format katalogów szytych składanych do A4 ilość stron 8 (z okładką), druk 
obustronny kreda mat 250 g, kolor. 
 
9. Kalendarze – jaki rodzaj kalendarzy (trójdzielne, książkowe itp.)? 
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Kalendarze naścienne: 
 
Format: 
A4 (21 x 29,7 cm) pionowy lub 
A4 (29,7 x 21 cm) poziomy 
 
Materiał: 
250 g/m² papier matowy; 
 
Zakres dostawy: 
12 kartek kalendarza plus karta tytułowa; 
łączenie spiralne z wieszakiem; 
stabilny, kartonowy tył. 
 
Projektowanie: 
dowolny wybrany miesiąc początkowy; 
spersonalizowany szablon i kalendarium. 
Projekt w cenie 
 
10. Układy okresowe – w jakiej mają być formie? Gruba pojedynczej ulotki? Jaki ma być 

format? 
 
Projektowanie: projekt układu okresowego w wysokiej rozdzielczości z logotypami  
GC Instruments Sp. z o.o. oraz wymaganymi przez Instytucję zarządzającą projektami POPW.  
 
Format: 
A4 (29,7 x 21 cm) poziomy 
Materiał: 
350 g/m² papier foto 
Druk kolorowy 
 
 
 
 
 
 
 
 


