Warszawa 2022-01-11

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Świadczenie usług doradczych w zakresie public relations i komunikacji wewnętrznej w Miejskim
Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług doradczych w zakresie public relations i komunikacji wewnętrznej
obejmować będzie:
1) Bieżące wsparcie wizerunkowe. Stałe monitorowanie i reagowanie na sytuacje
zewnętrzne, które dotyczą Zamawiającego.
2) Efektywna i regularna współpraca z mediami:
• Proponowanie tematów oraz tworzenie list mailingowych i komunikatów prasowych na
temat istotnych, bieżących spraw dotyczących działalności Zamawiającego,
• Inicjowanie publikacji w mediach na temat Zamawiającego i aranżowanie wywiadów z
przedstawicielami Zamawiającego,
• Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania dziennikarzy,
• Przygotowywanie wkładów merytorycznych w związku z wystąpieniami przedstawicieli
Zamawiającego w mediach lub wszelkimi innymi wystąpieniami publicznymi na każdorazowy
wniosek Zamawiającego,
3) Doradztwo w zakresie komunikacji kryzysowej i pełna dyspozycyjność
Konsultanta/Konsultantów wyznaczonych do obsługi Zamawiającego w przypadku
wystąpienia sytuacji kryzysowych.
4) Wsparcie przy przygotowaniu uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod
rozbudowany i zmodernizowany Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych
na Targówku. Opracowanie scenariusza wydarzenia, przygotowanie komunikatów
i materiałów promocyjnych, m.in. współpraca z Generalnym Wykonawcą oraz mediami.
Obecność i realizowanie wydarzenia.
5) Stałe i kompleksowe wsparcie komunikacyjne w związku z prowadzonymi przez Spółkę
inwestycjami (m.in. wsparcie dotyczące regularnych publikacji na stronach internetowych

Spółki).
6) Wsparcie koncepcyjne (tworzenie scenariusza, przygotowanie skryptu) na etapie
przygotowania filmów informacyjno-promocyjnych dotyczących Spółki.
7) Przygotowanie dwóch propozycji działań konkursowych dla mieszkańców Warszawy
(opracowanie zasad, regulaminu, nazwy, grafiki inicjatywy, propozycja terminów oraz
nagród), które będą związane z segregacją odpadów, recyklingiem oraz ekologią w
Warszawie.
8) Przygotowanie dwóch propozycji akcji społecznych, które Zamawiający przeprowadzi na
rzecz wybranych instytucji/grup społecznych. Zaproponowanie nazw inicjatyw, zasad,
przedstawienie korzyści promocyjnych z ich realizacji.
9) Wyszukanie i przedstawienie Zamawiającemu wydarzeń, inicjatyw, w których
Zamawiający może wziąć udział ze swoją ofertą edukacyjną dla dzieci i młodzieży.
10) Specjalistyczne wsparcie przy rozbudowie i zwiększeniu zasięgów komunikacji
w Internecie, w tym zaproponowanie i realizacja nowych materiałów, które trafią na kanał.
11) Stała współpraca i kontakt z różnymi działami Spółki oraz wsparcie w obszarze
komunikacji wewnętrznej.
12) Prowadzenie stałego doradztwa w ramach przedmiotu Umowy.
13) Przygotowanie miesięcznego raportu z przeprowadzonych działań. Raport będzie
przesłany wraz z fakturą.

Załączniki do zaproszenia do składania ofert:
1. Opis przedmiotu zamówienia świadczenie usług doradczych w zakresie public relations i
komunikacji wewnętrznej w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m.st. Warszawie sp.
z o.o.
2. Formularz ofertowy.

Składowe wymagane w Ofercie Wykonawcy:
1. Odpowiednio wypełniony Formularz ofertowy (na formularzu stanowiącym załącznik nr 2
do Zaproszenia do składania ofert),
2. Wykaz doświadczenia Wykonawcy na potrzeby oceny oferty w ramach kryterium „Ocena
doświadczenia Wykonawcy”,
3. Krótki opis koncepcji działań komunikacyjnych (do 8000 znaków),

4. Opis doświadczenia członków zespołu dedykowanych do obsługi Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych ofert.Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie, bez dokonania wyboru oferty, a także
bez konieczności podania przyczyn.

Termin składania ofert upływa w dn.: 2022-01-20 o godz. 10:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Natalia Pachlińska-Stańczyk
Tel. kontaktowy: 22 39 10 138
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: natalia.pachlinska-stanczyk@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
a. cena - 50%
b. doświadczenie Wykonawcy – 20%
c. koncepcja działań komunikacyjnych - 30%

Zapraszamy do składania ofert.

