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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 525882-N-2020 
Data: 26/03/2020 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Lublin, Krajowy numer identyfikacyjny 43101951400000, ul. Pl. Króla Władysława 
Łokietka  1, 20-109  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 663 000, e-mail 
zamowienia@lublin.eu, faks 814 663 001. 
Adres strony internetowej (url): 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub 
roboty budowlane: Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie kampanii promocyjnej: 1. w 
zakresie kampanii radiowej: 1.1. przygotowanie 3 scenariuszy 30 sekundowego spotu radiowego 
promującego projekt, 1.2. nagranie 30 sekundowego spotu radiowego z dwoma lektorami (na 
podkładzie muzycznym) na podstawie scenariusza wybranego przez Zamawiającego, o którym 
mowa w pkt 1.1, 1.3. udzielenie licencji na wyemitowanie ww. spotu na stronach www i przez inne 
stacje radiowe, 1.4. emisja spotu: kwiecień- czerwiec 2020 r., 1.5. 400 emisji spotu, wyemitowane 
w ciągu maksymalnie 60 dni, 1.6. emisja spotów na obszarze Lublina i co najmniej 50 km od granic
miasta, codziennie w godzinach 7-20. 2. w zakresie kampanii internetowej: 2.1. minimum 50 tys. 
odsłon reklamy graficznej, w serwisach internetowych geotargetowanych na woj. lubelskie, 
realizowanych od daty rozpoczęcia kampanii radiowej w okresie kwiecień- czerwiec 2020 r. 3. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu zrealizowany przedmiot umowy w postaci zapisu na płycie 
CD. 
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia wielkość, zakres, rodzaj i 
ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w 
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie kampanii 
promocyjnej: 1. w zakresie kampanii radiowej: 1.1. przygotowanie 3 scenariuszy 30 sekundowego 
spotu radiowego promującego projekt, 1.2. nagranie 30 sekundowego spotu radiowego z dwoma 
lektorami (na podkładzie muzycznym) na podstawie scenariusza wybranego przez Zamawiającego, 
o którym mowa w pkt 1.1, 1.3. udzielenie licencji na wyemitowanie ww. spotu na stronach www i 
przez inne stacje radiowe, 1.4. emisja spotu: kwiecień- czerwiec 2020 r., 1.5. 400 emisji spotu, 
wyemitowane w ciągu maksymalnie 60 dni, 1.6. emisja spotów na obszarze Lublina i co najmniej 
50 km od granic miasta, codziennie w godzinach 7-20, 1.7. emisja spotu metodą tradycyjną przy 
użyciu sygnału radiowego (FM).2. w zakresie kampanii internetowej: 2.1. minimum 50 tys. odsłon 
reklamy graficznej, w serwisach internetowych geotargetowanych na woj. lubelskie, realizowanych 
od daty rozpoczęcia kampanii radiowej w okresie kwiecień- czerwiec 2020 r. 3. Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu zrealizowany przedmiot umowy w postaci zapisu na płycie CD. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 



W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2020-04-03, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2020-04-06, godzina: 10:00, 


