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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

1.1. Projekt: 

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

1.2. Przedmiot zamówienia: 

 

 Działania informacyjno-promocyjne Projektu: „Gospodarka ściekowa na terenie 

aglomeracji Zielona Góra - Etap V”.    

 

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 V”.   

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. 

e) W przypadku realizacji strony internetowej Wykonawca otrzyma 80% wartości ceny 

usługi po wykonaniu i uruchomieniu strony, a 20% po zrealizowaniu Umowy. 

f)  Artykuły prasowe rozliczane będą po każdej z publikacji wg kwot wskazanych  

w Wykazie cen, po publikacji każdego z artykułów. 
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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. 

Oszacowanie ceny za wykonanie usługi jest ryzykiem Wykonawcy. 

 

2.2.3. Grupy docelowe  

Działania informacyjno-promocyjne kierowanie są do następujących grup docelowych: 

o ogół społeczeństwa, a szczególnie mieszkańcy Miasta Zielona Góra,  

o odbiorcy rezultatów - bezpośrednio i pośrednio objęci Projektem, 

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 V” jest realizacja materiałów 

mających na celu: 

• poinformowanie społeczeństwa o wykorzystywaniu środków finansowych Unii 

Europejskiej (środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) przy realizacji Projektu, 

• informację o wielkości udzielonej przez  Unię  Europejską  pomocy  finansowej, 

• zwiększenie świadomości dotyczącej roli jaką odgrywa Unia Europejska w realizacji 

Projektu i korzyściach wynikających z realizacji Projektu, 

• wskazanie pozytywnych efektów Projektu takich jak: poprawa stanu ekologicznego, 

poprawa jakości życia. 

 

3. ZAKRES DZIAŁAŃ 

 

3.1. Środki i  instrumenty podjętych działań 

 

Wszystkie działania informacyjno-promocyjne oraz materiały służące ich realizacji i dotyczące 

Projektu, w tym zrealizowane w ramach niniejszego zamówienia, muszą być zgodne  

z wytycznymi i ich aktualizacjami zawartymi w następujących dokumentach: 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013r., 

• Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014r., 

• Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020, 

• Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności 

na lata 2014-2020, 
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• Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  

w zakresie informacji i promocji, 

• Księga Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów 

polityki spójności na lata 2014-2020. 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie zgodnie z Załącznikiem nr 13 do Umowy  

o Dofinansowanie, którym są Obowiązki informacyjne beneficjenta (załącznik do niniejszego 

Opisu Przedmiotu Zamówienia) zawartej w wyżej wymienionych dokumentach spójnej 

identyfikacji wizualnej dla Projektu, która będzie wykorzystywana przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu poszczególnych działań informacyjno-promocyjnych opisanych w pkt. 3.2.1 - 

3.2.7 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. Wszystkie 

projekty wizualne, treść i szata graficzna muszą być uzgodnione z Zamawiającym.  

 

3.2. Zakres prac 

 

3.2.1. Ulotki i foldery   

 

Zadaniem Wykonawcy będzie zaprojektowanie, opracowanie tekstu oraz grafiki, wydruk, 

jak i dostarczenie do Zamawiającego następujących materiałów informacyjno-

promocyjnych o Projekcie:  

 

Podstawowe wymagania:  

1) Ulotka informacyjna o Projekcie i korzyściach bezpośrednich dla mieszkańców  

z realizacji Projektu i zasadach przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 

i sieci wodociągowej wybudowanej w ramach Projektu 

− projekt graficzny, zebranie informacji i opracowanie tekstu, wykonanie zdjęć, 

wykonanie map, druk,  

− treść i szata graficzna musi być każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym  

i zgodna z Wytycznymi. 

 

Ulotka składana A4 na 3 części  

Papier: Kreda mat min. 150g, 

Dwustronna 

Pierwsza strona złożonej ulotki to str. tytułowa  

Str. informacyjna powinna zawierać min.30% grafiki i/lub fotografii 

Druk pełnokolorowy 

Lakier offsetowy 

Nakład: 1000 szt.   

Dystrybucja: 

Do siedziby Zamawiającego 

 

Planowany termin realizacji –  wrzesień 2020 r. 
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 Podstawowe wymagania:  

2) Folder informacyjny w formacie A3 łamanym na 2 części o Projekcie,  

o kosztach, finansowaniu i korzyściach bezpośrednich dla mieszkańców z realizacji 

Projektu. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje- projekt graficzny, zebranie 

informacji i opracowanie tekstu, wykonanie zdjęć, map, druk. Treść i szata graficzna 

musi być każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym i zgodna z Wytycznymi. 

 

Papier: Kreda mat 300g,  

Druk pełnokolorowy, 

Lakier offsetowy 

Folia mat na zewnątrz 

Nakład: 200 egz.   

Dystrybucja: 

Do siedziby Zamawiającego 

 

Planowany termin realizacji – maj 2019 r. 

 

 

3.2.2. Prezentacja multimedialna 

 

Podstawowe wymagania:  

1) Prezentacja multimedialna  

• format – interaktywny, pełnoekranowy PDF, 

• obrazująca zakres poszczególnych zadań, przebieg w konkretnych ulicach,  

• dokumentacja fotograficzna, grafika (m.in. tabele, wykresy) 

• 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, 

• nakład płyt DVD z prezentacją: 100 szt., nadruk na płycie 

• foliowe przeźroczyste koperty. 

• publikacja prezentacji na stronie internetowej Projektu. 

 

Planowany termin realizacji – czerwiec 2019 r. 

 

 

3.2.3. Film o Projekcie  

 

    Podstawowe wymagania:  

1) Film o planowanej realizacji Projektu – scenariusz i dokumentacja do 

przygotowania przez Wykonawcę i do uzgodnienia z Zamawiającym.  

• materiał w standardzie 4K, 

• min. 30 dni zdjęciowych,  

• 15 dni montażowych, 
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• animacja czołówki, grafika, gotowość wykonania zdjęć w ciągu 24 godzin, 

• wykorzystanie do nagrań drona z kamerą, 

• autorska muzyka, 

• lektor, 

• czas trwania: ok. 10 minut, 

• archiwizacja materiałów źródłowych – 5 lat, 

• film skopiowany na płytach DVD: 100 szt., nadruk na płytach, 

• foliowe przeźroczyste koperty, 

• publikacja filmu na stronie internetowej Projektu. 

 

Planowany termin realizacji: wrzesień 2021 r. (materiał gromadzony w latach 2019-

2021) 

 

 

3.2.4. Strona internetowa 

 

Podstawowe wymagania:  

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

z przebiegu robót, filmy.  

 

• oprawa graficzna zgodnie z wymogami Projektu, 

• menu, zakładki, wygląd strony w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

• galeria – wybranych zdjęć, zdjęcia wykonywane przez Wykonawcę i zamieszczane 

systematycznie w miarę realizacji Projektu, przekazywanie na bieżąco zdjęć  

w pełnej jakości min. 20 mpix. (RAW+JPG), 

• dodanie nowych możliwości – łatwe uaktualnianie informacji serwisowych, łatwa 

publikacja galerii, ilustracji, map, filmów, 

• strona musi spełniać zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych, 

• bieżąca aktualizacja informacji, ilustracji, zdjęć (wykonanych przez Wykonawcę)     

i pozostałych treści na stronie Projektu, 

• subdomena Zamawiającego, 

• strona umieszczona na serwerze Zamawiającego, 

• strona powinna zawierać aktywny moduł do wprowadzania informacji/komunikatów 

na stronie przez Zamawiającego dostępny z poziomu przeglądarki www, 

• umieszczanie informacji od Zamawiającego w ciągu 24 godz., 

• umieszczenie informacji dotyczących Projektu, które już znajdują się na stronie 

internetowej Zamawiającego, 

• archiwizacja materiałów źródłowych – 5 lat od dnia zakończenia Projektu. 

 

Planowany termin realizacji – marzec 2019 r. 

 

Zadaniem Wykonawcy będzie utworzenie, prowadzenie, utrzymanie i regularna,  

w zależności od potrzeb, aktualizacja strony internetowej o Projekcie przez cały okres 

trwania Umowy. 
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 W odniesieniu do informacji o Projekcie wskazane jest podanie podstawowego zakresu 

Projektu, całkowitego kosztu Projektu, wysokości dofinansowania przez Unię Europejską   

ze środków Funduszu Spójności, a także celów i korzyści z realizacji Projektu. Informacje 

udostępniane na stronie internetowej odnośnie Projektu należy aktualizować wraz  

z rozwojem Projektu. 

Po zakończeniu realizacji umowy strona internetowa wraz ze swoją zawartością  

i wszelkimi prawami autorskimi staje się własnością Zamawiającego.  

Wykonawca w ciągu 30 dni od uruchomienia strony internetowej Projektu dokona 

przeszkolenia wskazanego personelu w zakresie jej prowadzenia (umieszczanie krótkich 

informacji, zdjęć). 

 

3.2.5. Tablice pamiątkowe  

 

Podstawowe wymagania:  

Tablice pamiątkowe 

• zgodne z Załącznikiem nr 13 do Umowy o dofinansowanie [Obowiązki 

informacyjne Beneficjenta], „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta 

programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji" 

• ilość tablic: 5 szt. 

• montaż Wykonawcy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym w sposób 

uniemożliwiający jej wywrócenie oraz zapewniający bezpieczeństwo, 

• format wydrukowanej powierzchni 120 cm (szerokość) x 80 cm (wysokość), 

• zgodna ze standaryzacją oznakowania projektów POIiŚ 2014-2020, 

• blacha podwójnie ocynkowana, lub płyta typu Dibond, konstrukcja stalowa  

lub aluminiowa zabezpieczona antykorozyjnie, z profili zamkniętych o przekroju 

min. 40mm x 40 mm (rama),  

• powierzchnia oznakowania – w sposób trwały, zapewniający gwarancję 

Wykonawcy przez okres trwałości Projektu, tj. 5 lat od zakończenia Projektu.  

 

Planowany termin realizacji – wrzesień 2021 r. 

 

 

3.2.6. Artykuły prasowe 

 

Podstawowe wymagania: 

Artykuły prasowe 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie 5 artykułów prasowych o realizacji 

Projektu i publikacja (po uzgodnieniu treści z Zamawiającym) na stronach redakcyjnych: 

• siedem niezależnych artykułów sponsorowanych w trakcie realizacji Projektu  

w dzienniku lokalnym dystrybuowanym na terenie miasta Zielona Góra  

o nakładzie min. 10 000egz, 

• o objętości min. 1/4 strony, 

• zamieszczenie w dniu podanym przez Zamawiającego (dokładny dzień zostanie 

podany na min. 14 dni przed planowanym terminem publikacji). 

 

Planowany termin realizacji - w okresie od marca 2019 r. do września 2021 r. 
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3.2.7. Materiał fotograficzny 

 

Podstawowe wymagania: 

Materiał fotograficzny 

 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżące fotografowanie stanu realizacji całego 

Projektu oraz wydarzeń promocyjno–informujących mających miejsce w okresie realizacji 

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

wymóg wykonania zdjęć bieżących robót w ciągu 24 h od momentu zgłoszenia potrzeby 

dokumentacji przebiegu robót. 

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

w prezentacjach multimedialnych etc. 

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

mieć rozdzielczość min. 20 mpix (format RAW+JPG). Zamawiający nabywa prawa autorskie 

do zdjęć po ich przekazaniu lub umieszczeniu na stronie internetowej Projektu. 

 

    3.3     Harmonogram realizacji działań z zakresu reklamy promocji Projektu 

 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym efektywnie zaplanowany w czasie Harmonogram 

realizacji działań z zakresu promocji Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie 

aglomeracji Zielona Góra - Etap V”. Harmonogram winien uwzględniać wykonanie 

wszystkich wymienionych w punkcie 3.2. prac, w zakreślonych przez Zamawiającego 

wstępnych terminach, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na weryfikację i zatwierdzenie 

wszystkich działań przez Zamawiającego. Harmonogram będzie uaktualniany przez 

Wykonawcę stosownie do postępu realizacji Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie 

aglomeracji Zielona Góra - Etap V, na polecenie Zamawiającego, w przypadkach przesunięcia 

zaplanowanych terminów działań promocyjnych nie zachodzi potrzeba aneksowania 

podpisanej umowy.  

 

Harmonogram  powinien  być przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu w terminie  

do 30 dni od daty zawarcia Umowy. 

 

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.  

  


