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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

1.1. Projekt: 

„Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap III”.   

1.2. Przedmiot zamówienia: 

 

 Promocja Projektu: „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona 

Góra - Etap III”.    

 

1.3. Kraj Zamawiającego: 

 

Rzeczpospolita Polska 

 

1.4. Lokalizacja projektu:  
   

Zielona Góra  

 

2.  ZAKRES UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 

 

2.1 Ogólny zakres zamówienia 

 

Niniejsze zamówienie obejmuje usługi z zakresu reklamy i promocji Projektu pod nazwą: 

„Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji  Zielona Góra - Etap III”.   

Szczegółowy opis działań Wykonawcy znajduje się w pkt. 3 niniejszego Opisu przedmiotu 

zamówienia. 

 

2.2 Założenia i ryzyko Umowy o świadczenie usług 

 

 2.2.1 Założenia leżące u podstawy Umowy o świadczenie usług 

 

a) Wykonawca uwzględni w zakresie rzeczowym realizacji usług wszystkie środki  

i instrumenty wymienione w pkt. 3 niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.  

b) Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia kompetentny personel  

posiadający odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, gwarantujące należyte 

wykonanie Umowy. 

c) Zamawiający posiada zdolność finansową do realizacji Umowy. 

d) Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dane i dokumenty, o których mowa 

w pkt. 3.4 niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. 

 

 2.2.2 Ryzyko osiągnięcia celów Umowy o świadczenie usług  

 

Ewentualnym zagrożeniem dla Umowy o świadczenie usług może być działanie siły 

wyższej tj. zdarzenie, którego ani Zamawiający ani Wykonawca nie mógłby przewidzieć, 

któremu nie mogłyby zapobiec, ani któremu nie mógłby przeciwdziałać, a które 

uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa 

obejmuje w szczególności zdarzenia tj. wojna, działania wojenne, terroryzm, rewolucja, 

przewrót wojskowy, klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi etc. 
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2.2.3. Grupy docelowe  

Działania reklamowe promocyjne kierowanie są do następujących grup docelowych: 

o mieszkańcy Miasta Zielona Góra,  

o opinia publiczna, 

o media. 

 

2.2.4. Cele usług z zakresu reklamy i promocji 

 

Podstawowym celem działań z zakresu reklamy i promocji Projektu pn. „Gospodarka 

ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap III” jest realizacja materiałów 

mających na celu poinformowanie opinii publicznej o wykorzystywaniu środków 

finansowych Unii Europejskiej (środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) przy realizacji Projektu, wielkości udzielonej 

przez Unię Europejską pomocy finansowej, jej znaczenia dla urzeczywistnienia realizacji 

Projektu. 

Drugim ważnym celem jest poinformowanie opinii publicznej o osiągniętych rezultatach 

Projektu dzięki wsparciu przez Unię Europejską (efektach środowiskowych, społecznych  

i gospodarczych). 
 

3. ZAKRES PRAC 

3.1. Harmonogram realizacji działań z zakresu reklamy promocji Projektu 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu efektywnie zaplanowany w czasie Harmonogram 

realizacji działań z zakresu promocji Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie 

aglomeracji Zielona Góra - Etap III”. Harmonogram winien uwzględniać wykonanie: 

• tablic informacyjnych: do 3 tygodni od dnia podpisania umowy. 

• strony internetowej: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. 

• pozostałych działań objętych przedmiotem zamówienia do dnia 15 czerwca 2015r. 

z uwzględnieniem czasu potrzebnego na weryfikację i zatwierdzenie wszystkich działań 

przez Zamawiającego. 

Harmonogram powinien być przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 

7 dni od daty zawarcia Umowy. 
 

3.2. Środki i  instrumenty podjętych działań 

Aby osiągnąć cele związane z reklamą i promocją w oparciu o aktualne  wytyczne 

„Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013” z 26 kwietnia 2012 r. do prowadzenia działań w zakresie informacji  

i promocji dla Programu Infrastruktura i Środowisko wraz z opisem spójnej identyfikacji 

wizualnej tych działań, opisanych również szczegółowo w Strategii komunikacji 

Funduszy Europejskich w Polsce w odniesieniu do Narodowej Strategii 

Spójności na lata 2007-2013, zastosowane będą następujące środki i instrumenty: 

 

Zadaniem Wykonawcy jest zastosowanie zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej 

zawartej w wyżej wymienionych dokumentach spójnej identyfikacji wizualnej dla 

Projektu, która będzie wykorzystywana przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

poszczególnych działań z zakresu reklamy i promocji opisanych w pkt. 3.2.1 - 3.2.8 

niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. 

Do zadań Wykonawcy należeć będzie opracowanie jednolitej szaty graficznej, która 

będzie stosowana do opracowań związanych z Projektem tj. strony internetowej, filmu, 

prezentacji multimedialnej, ulotek, i in. zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia.  
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3.2.1. Ulotki i foldery   

 

Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie tekstu oraz grafiki, wydruk, jak i 

dostarczenie do Zamawiającego następujących materiałów informacyjno-

promocyjnych o Projekcie:  

 

1) Ulotka informacyjna o Projekcie i korzyściach bezpośrednich dla mieszkańców  

z realizacji Projektu i zasadach przyłączania nieruchomości do sieci 

kanalizacyjnej wybudowanej w ramach Projektu 

 

- projekt, druk, dostawa, dystrybucja z informacją w gazecie lokalnej  

 

Ulotka składana A4 do DL  

Papier: Kreda mat 170g,  

Kolor 4+4, 

Lakier offsetowy 

Nakład: 25 000 szt.    

 

Dystrybucja w gazecie lokalnej - minimalny nakład insertu to: 25 tys. 

egzemplarzy.  

 

2) Folder informacyjny w formacie A3 łamanym do A4 o Projekcie,  

o kosztach, finansowaniu i korzyściach bezpośrednich dla mieszkańców  

z realizacji Projektu 

 

Papier: Kreda błysk 300g,  

Kolor 4+4, 

Lakier offsetowy 

Folia mat na zewnątrz 

Nakład: 2000 szt.   

 

 

3.2.2 Gadżety reklamowe z logo i nazwą Projektu. (wg. szczegółowego opisu w 

OPZ) 

 

Długopisy metalowe 

z grawerem dwustronnym w etui velvetowym 

Nakład: 1000 szt. 

 

Kubki ceramiczne 

- nadruk 4 kolory 

- 250 ml 

Nakład: 300 szt. 

 

Pendrive 16GB 

- z logo i nazwą Projektu.   

Nakład: 300 szt.  

 

Naklejki na dokumenty 

format 60x60mm i 40x60mm 

Nakład: po 1000 szt. każdego formatu   

Kolor 4+0 folia samoprzylepna 

 

Naklejki na urządzenia 

format 70x50mm 
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Nakład: 100 szt.    

Kolor 4+0 folia samoprzylepna 

 

3.2.3 Prezentacja multimedialna 

 

Prezentacja multimedialna  

 

- format – interaktywny, pełnoekranowy PDF, 

- obrazująca zakres poszczególnych zadań, przebieg w konkretnych ulicach,  

- animacja początkowa 3D – pokazanie geolokalizacji elementów projektu 

 w obszarze aglomeracji Zielona Góra, 

- prezentacja jako płyta DVD działająca i na komputerach z systemem Windows, 

- prezentacja nie wymaga instalowania oprogramowania na komputerze, 

- prezentacja nie wymaga połączenia z internetem, 

- prezentacja może być podłączona do strony internetowej, 

- nakład płyt DVD z prezentacją: 200 szt., 

- foliowe przeźroczyste koperty. 
  

3.2.4 Film o Projekcie  

Film o realizacji Projektu – scenariusz i dokumentacja do uzgodnienia  

z Zamawiającym.  

- materiał w full HD, 

- 15 dni zdjęciowych w trakcie całego okresu realizacji Projektu,  

- 10 dni montażowych, 

- animacja komputerowa czołówki, 

- autorska muzyka, 

- lektor, 

- czas trwania: ok. 15 minut (+- 2 minuty), 

- archiwizacja materiałów źródłowych – 5 lat, 

- film skopiowany na płytach DVD: 200 szt., nadruk na płytach, 

- foliowe przeźroczyste koperty, 

- publikacja filmu na stronie internetowej Projektu. 

 

 

3.2.5 Strona internetowa 

 

Strona internetowa - zawierająca informacje o Projekcie, aktualny stan realizacji, 

zdjęcia z przebiegu robót, filmy.  

 

- dokumentacja fotograficzna – 15 dni zdjęciowych podczas trwania realizacji 

Projektu,  

- oprawa graficzna zgodnie z wymogami Projektu, 

- zachowanie wszystkich obecnych na aktualnej stronie „ZWiK” Sp. z o.o. 

możliwości serwisu,  

- galeria – 300 wybranych zdjęć, 

- archiwizacja materiałów źródłowych – 5 lat, 

- dodanie nowych możliwości – łatwe uaktualnianie informacji serwisowych, łatwa 

publikacja galerii, ilustracji, map, filmów, 

- strona musi spełniać wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 

2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych  

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych, 
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- przekazywanie na bieżąco zdjęć w pełnej jakości min. 20 mpix. (RAW+JPG) 

- bieżąca aktualizacja informacji, ilustracji i pozostałych treści na stronie Projektu. 

 

W odniesieniu do informacji o Projekcie wskazane jest podanie podstawowego zakresu 

Projektu, całkowitego kosztu Projektu, wysokości dofinansowania przez Unię Europejską 

ze środków danego funduszu, a także celów i korzyści z realizacji Projektu. Informacje 

udostępniane na stronie internetowej odnośnie Projektu należy aktualizować wraz  

z rozwojem Projektu. 

Wskazane jest, aby adres internetowy z informacjami o projekcie był rozpowszechniany 

min. w publikacjach, informacjach prasowych. 

 

3.2.6 Tablice informacyjne  

 

Tablice informacyjne 

- zgodnie z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013” z kwietnia 2012 r. 

- ilość tablic: 5 szt. 

- dostawa do siedziby Zamawiającego  

- format wydrukowanej powierzchni 3m (szerokość) x 2 m (wysokość) 

- zgodna ze standaryzacją oznakowania projektów POIiŚ 

- nośnik – poliwęglan komorowy 12mm,  

- powierzchnia oznakowania – folia monomeryczna zadrukowana twardym 

solwentem, pokryta laminatem typu podłogowego (matowym),  

 

3.2.7 Tablice pamiątkowe  

 

Tablice pamiątkowe wraz z montażem na ścianach budynków 

- zgodnie z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013” z kwietnia 2012 r., 

- ilość tablic: 3 szt., 

- wykonanie: odlew brązowy, 

- wymiary: 1 m (szerokość) x 0,7 m (wysokość). 

 

3.2.8 Artykuły prasowe 

 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie artykułów prasowych o realizacji 

Projektu i publikacja (po uzgodnieniu treści z Zamawiającym): 

- jednokrotnie w gazecie o zasięgu ogólnopolskim – objętość pół strony; 

- dwukrotnie, w trakcie realizacji w gazecie lokalnej – w objętości min. 1/8 strony. 

 

3.2.9 Materiał fotograficzny 

 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżące fotografowanie stanu realizacji 

Projektu oraz wydarzeń promocyjno – informujących wchodzących w skład realizacji 

Projektu, jak i archiwizacja wykonanych zdjęć na płycie CD lub DVD. Zamawiający 

zastrzega wymóg wykonania zdjęć bieżących robot w ciągu 24 h od momentu zgłoszenia 

potrzeby dokumentacji przebiegu robót. 

Materiał fotograficzny posłuży do wykorzystania przy stronie internetowej, w ulotkach,  

w prezentacjach multimedialnych etc. 

Wszystkie zdjęcia po selekcji przekazywane Zamawiającemu na płycie CD/DVD muszą 

mieć rozdzielczość min. 20 mpix (format RAW+JPG). 

 

3.3 Współpraca z Zamawiającym 

 

Wszystkie działania podejmowane oraz przygotowywane przez Wykonawcę, muszą zostać 

zaakceptowane przez Zamawiającego przed wykonaniem i być zgodne między innymi  

z takimi dokumentami jak: 
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1. Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.  

2. Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w odniesieniu  

do Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. 

3. Innymi aktualnymi wymaganiami w zakresie informowania i promowania 

projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko wspófinansowanych ze środków UE. 

 

3.4. Obowiązki Zamawiającego w zakresie współpracy z Wykonawcą 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie Wykonawcy wszystkich dokumentów 

związanych z Projektem, które są niezbędne Wykonawcy do wykonywania swoich 

obowiązków i które są w posiadaniu Zamawiającego.  

  


