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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, skład, łamanie oraz zamieszczenie 

w mediach lokalnych i regionalnych materiałów informacyjnych związanych z promocją 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

oraz Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim. 

2. Zamieszczanie materiałów informacyjnych dotyczy lokalnych i regionalnych gazet 

wydawanych/ukazujących się wyłącznie od poniedziałku do piątku na terenie województwa 

podkarpackiego. 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie: marzec – sierpień 2018 r. (6 emisji), 

zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Wykonawcę. 

4. Ze względu na potrzebę dotarcia do jak najszerszej i zróżnicowanej grupy potencjalnych 

beneficjentów i beneficjentów Funduszy Europejskich, Zamawiający wymaga, aby materiały 

opublikowane zostały w następujących, wyłącznie drukowanych tytułach prasowych: 

a) Życie Podkarpackie  

b) Sztafeta  

c) Korso Mielec  

d) Korso Kolbuszowskie 

e) Korso Gazeta Sanocka 

f) Gazeta Jarosławska  

g) Obserwator Lokalny Dębica 

h) Tygodnik Nadwiślański 

i) Tygodnik Reporter 

j) Nowe Podkarpacie 

5. Materiały informacyjne umieszczane w wyżej wskazanych mediach lokalnych i regionalnych 

zawierać będą zarówno treści/informacje przekazywane przez Zamawiającego i tworzone 

przez Wykonawcę, jak również samodzielnie napisane/wytworzone przez Wykonawcę na 

podstawie zakresu tematycznego przedstawionego Zamawiającemu, zgodnie z bieżącymi 

potrzebami Zamawiającego.  

6. Materiały pisane/tworzone przez Wykonawcę będą obejmować połowę strony danej gazety, 

tj. ½ kolumny. 

7. Materiały pisane/tworzone przez Wykonawcę mają dotyczyć regionalnych projektów 

realizowanych dla mieszkańców województwa podkarpackiego – może być to np. rozmowa  

z osobą lub przedstawicielem instytucji, która skorzystała z dotacji unijnych (najciekawsze 

projekty, najciekawsi beneficjenci, itp.); rozmowy/wywiady z osobami reprezentującymi 
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instytucje publiczne, stowarzyszenia, przedsiębiorców; rozmowy/wywiady z ekspertami od 

Funduszy Europejskich. 

8. Każdy przygotowany przez Wykonawcę artykuł opatrzony zostanie zdjęciami/grafikami 

pozyskanymi przez Wykonawcę w trakcie realizacji obowiązywania umowy. 

9. Parametry techniczne zamówienia (gazety lokalne i regionalne): 

 objętość – połowa strony, 

 emisja – raz w miesiącu, 

 strony redakcyjne parzyste lub nieparzyste, strony od 6 do 10, 

 druk – pełny kolor (treść, zdjęcia, winieta),  

 treść materiału (artykułu) dopasowana każdorazowo do strony danego wydawnictwa, 

 w miejscu ustalonym z Zamawiającym Wykonawca umieści winietę pod nazwą 
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA PODKARPACIU”, obowiązkowy zestaw logotypów 
(zestaw logotypów zostanie dostarczony Wykonawcy po podpisaniu umowy) oraz linię 
graficzną w kolorze żółtym przeznaczoną dla Programu, 

 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca umieści napis: „Publikacja 
współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020”, 

 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca umieści adres strony 
internetowej: www.rpo.podkarpackie.pl, 

 projekt layoutu strony zawierającej artykuły prasowe będzie zgodny z szablonem wydań  
z 2017 r. – projekt layoutu zostanie przekazany przez Zmawiającego po podpisaniu 
umowy, 

 artykuł/materiał umieszczony w gazecie w formie PDF Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu celem umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego. 

10. Materiały umieszczane w mediach lokalnych i regionalnych muszą zostać zaakceptowane 

przez Zamawiającego przed datą ich publikacji. Materiały przygotowane przez Wykonawcę 

będą przesyłane Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej 3 dni robocze przed dniem 

ukazania się w danym medium, w którym ma nastąpić publikacja. 

11. Wykonawca kontaktując się z każdą redakcją lokalną i regionalną zobowiązany jest 

poinformować ją, że działania w prasie realizowane są na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

12. Zamawiający ustalił kwoty za emisję 6 artykułów z przedstawicielami reprezentującymi 

poniżej wskazane tytuły prasowe: 

a) Życie Podkarpackie – 13 399,13 zł brutto (6 emisji), 

b) Sztafeta – 9 564,48 zł brutto (6 emisji), 

c) Korso Mielec – 8 856,00 zł brutto (6 emisji), 

d) Korso Kolbuszowskie – 7 380,00 zł brutto (6 emisji), 

e) Korso Gazeta Sanocka – 5 166,00 zł brutto (6 emisji), 

f) Gazeta Jarosławska – 4 250,88 zł brutto (6 emisji), 

g) Obserwator Lokalny Dębica – 4 944,60 zł brutto (6 emisji), 

h) Tygodnik Nadwiślański – 9 000,00 zł brutto (6 emisji), 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/
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i) Tygodnik Reporter – 2 430,00 zł brutto (6 emisji), 

j) Nowe Podkarpacie – 7 527,60 zł brutto (6 emisji). 

13. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przekazania pisemnego 

raportu z realizacji działań, na zakończenie każdego miesiąca obowiązywania umowy. Do 

raportu dołączony zostanie jeden egzemplarz gazety w której ukazał się materiał 

informacyjny. 

14.  Do oferty Wykonawca dołączy szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu 

zamówienia, zawierający rozkład emisji materiałów w poszczególnych mediach. 

Zamawiający dopuszcza naprzemienną emisję materiałów w podanych mediach, tak aby 

artykuły ukazywały się w różnym terminie w jednym miesiącu. 

15. Do oferty Wykonawca dołączy samodzielnie napisany próbny artykuł, który będzie podlegał 

ocenie przez Zamawiającego. Artykuł zostanie napisany zgodnie z zasadami zawartymi  

w podręczniku „Prosto o konkursach Funduszy Europejskich. Poradnik efektywnego pisania” 

znajdującego się pod linkiem: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-

o-programie/pobierz-poradniki-i-publikacje/poradniki/376-prosto-o-konkursach-funduszy-

europejskich-poradnik-efektywnego-pisania   

16. Specyfika próbnego artykułu:  

 1 strona A4 (ok. 3 500 znaków ze spacjami),  

 czcionka Arial 11,  

 tytuł artykułu,  

 treść artykułu: zachęcenie beneficjentów do składania wniosków o dofinansowanie  

w ramach naborów ogłaszanych w 2018 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego 

województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  
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