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Załącznik A do siwz (załącznik nr 1 do umowy) 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I. Słownik terminów i skrótów: 
Użyte w Opisie Przedmiotu Zamówienia pojęcia oznaczają: 

Zamawiający - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Szewska 37, 50-139 Wrocław;  

Wykonawca - oznacza, w rozumieniu ustawy PZP, osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, złożyła ofertę 
lub zawarła umowę związaną z realizacją zamówienia.  

Zamówienie - umowy odpłatne, zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, 

dostawy lub roboty budowlane. Obejmują jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze 

powszechnym, nie mającym charakteru przemysłowego ani handlowego.  

Umowa - oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Usługi – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, 

a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2 a 

Dostawy – nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, 

najmu, dzierżawy oraz leasingu; 

Projekt – oznacza przedsięwzięcie (zadanie inwestycyjne) zatytułowane Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – 

innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę, które planowane jest do współfinansowania:  

- ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Program  „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” 

- ze środków budżetu ZNiO. 

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia  

 

II. Informacje ogólne o projekcie 

1. Informacje podstawowe: 

a) Kraj Beneficjenta: Rzeczpospolita Polska 

b) Lokalizacja  – Wrocław 

c) Termin wykonania zamówienia – od momentu podpisania umowy do kwietnia 2016 r.  

Zamawiający informuje, iż rzeczowym terminem  wykonania zamówienia jest 18 kwietnia 2016 r., 
natomiast całkowity termin wykonania zamówienia to – 29 kwietnia 2016 r.  

 

2. Projekt zakłada działania promocyjne i informacyjne,  z uwzględnieniem n/w dokumentów: 

a) Podręcznik Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej wraz z wymaganiami dot. informacji i promocji 

b) Wymogami dotyczącymi informacji i promocji, stanowiącymi załącznik nr 4 do Regulacji na temat wdrażania 

Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, 

c) Wskazówki dla Operatorów ws. Przygotowania Planu Komunikacji 

Powyższe dokumenty są zawarte na stronie internetowej 

http://www.eog.gov.pl/dokumenty/informacja_i_promocja/strony/default.aspx 

UWAGA!!! Zamawiający zastrzega, że wyżej wymienione dokumenty mogą ulegać aktualizacjom w trakcie realizacji 

Projektu. W związku z powyższym Wykonawca działań promocyjnych winien na bieżąco śledzić zmiany w w/w 

dokumentach i dostosowywać przedmiot niniejszego zamówienia do aktualnych wytycznych i zasad. 
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3. Plan promocji obejmuje następujące rodzaje działań: 

1) Kategoria I – Wydarzenia informujące o postępach w realizacji Projektu 

a)Briefing na otwarcie Projektu; 

b) Konferencja popularno – naukowa poświęcona nowoczesnym muzeom i roli funduszy EOG i funduszy 

norweskich w intensywnym rozwoju muzealnictwa i oprawy dostępu do dóbr kultury w Polsce; 

c)  Konferencja prasowa na zakończenie Projektu; 

d)konferencja dla przewodników, izb turystycznych oraz biur podróży, której celem jest przedstawienie wyników 

projektu, roli funduszy EOG i funduszy norweskich oraz możliwości współpracy z Muzeum Pana Tadeusza; 

e)  Plenerowa wystawa planszowa na zakończenie projektu; 

f)  Happening z udziałem szkół promujący projekt Muzeum Pana Tadeusza oraz podkreślający rolę funduszy EOG i 

funduszy norweskich w realizacji zadania. 

 

2) Kategoria II - Kampanie 
 

a) Kampania  w prasie,  

b) Kampania radiowa,  

c) Kampania w telewizji, 

d) Kampania  w Internecie, 

 

3) Kategoria III -  Tablice informacyjne oraz druki, materiały informacyjne i reklama w przestrzeni 
publicznej   
 

a) Opracowanie ulotek, kartek pocztowych informujących o realizowanym projekcie oraz ich kolportaż w regionie; 

b) Opracowanie plakatów oraz ich ekspozycja w głównych miastach Polski; 

c) Umieszczenie bilbordu na gmachu głównym Zakładu Narodowego Ossolińskich przez cały okres trwania 

projektu; 

d) Materiały reklamowe - długopisy, pamięci USB,  teczki. 

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

A. Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 

 

Wszelkie działania w zakresie informacji i promocji Projektu przygotowane zostaną, jako akcja długookresowa 

obejmująca opisane poniżej zadania działania.   

Działania informacyjne i promujące podejmowane przez Wykonawcę winny uwzględniać w szczególności istotne 

etapy realizacji Projektu (podpisywanie umów, rozpoczęcie robót, oddanie części inwestycji) do momentu zakończenia 

Projektu. 

Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu w formie pisemnej stosownych 

informacji, które mogą wpływać na pomyślną realizację działań informacyjnych i promujących Projekt. 

Każdorazowo przy przekazaniu zadań objętych niniejszą umową Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

oświadczenie, iż kolorystyka, liternictwo, budowa i proporcje oraz zastosowana technika reprodukcji znaków i ich 

zestawienia są zgodne z obowiązującymi na dzień przekazania wytycznymi w zakresie informacji i promocji 

obowiązującymi Beneficjenta. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług na najwyższym profesjonalnym poziomie. Wykonawca w całym 

okresie trwania umowy na bieżąco będzie prowadził rejestr zakresu świadczonych usług, dokumentował ich zakres i 

przebieg, gromadził i archiwizował w postaci cyfrowej i papierowej m.in. wykonane projekty graficzne, listy 

uczestników spotkań, notatki prasowe i informacje o opublikowanych materiałach, związanych z Projektem, wraz z 

ewidencją ich publikacji (typ medium, data) wykonywał dokumentację zdjęciową oraz filmową z realizacji 
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poszczególnych zadań. Wymienione wyżej materiały Wykonawca będzie załączał do sprawozdań (raport). Dodatkowo 

w przypadku wystąpienia takiej potrzeby przekaże je Zamawiającemu na każde jego żądanie w ciągu 3 dni.(raport) 

 

Wykonawca ma obowiązek przekazywania Zamawiającemu projektów elementów wykonywanych w ramach 

zamówienia, uwzględniać i wprowadzać uwagi wniesione przez Zamawiającego do momentu ich ostatecznej 

akceptacji, która zostanie potwierdzona przez Zamawiającego w formie pisemnej. Wszystkie projekty do momentu 

ostatecznej akceptacji w formie elektronicznej i papierowej Wykonawca będzie odbierał i dostarczał na własny koszt. 

Potwierdzeniem przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę elementów objętych zamówieniem będzie Protokół 

Przekazania sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez obie strony. Natomiast wykonanie ich bez 

jakichkolwiek wad lub usterek oraz zgodnie z wymaganymi określonymi w Umowie lub uzgodnieniami Stron, 

zostanie potwierdzone w Protokole Odbioru  - załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. (protokół będzie 

dostosowywany do danego działania z uwagi na specyfikę działań).  
 

B. Wzory materiałów informacyjno-promocyjnych  
  

1.1. Cele działań promocyjnych i informacyjnych 

 

Nadrzędnym celem działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich 

jest zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków MF EOG/NMF w projektach realizowanych 

w ramach Programu, w tym wypadku stworzenia Muzeum Pana Tadeusza. Ponadto – zwiększenie poziomu wiedzy 

opinii publicznej na temat celów i korzyści wynikających z realizacji projektów w ramach MF EOG/NMF istotnych 

dla konkurencyjności kraju i regionów. 

 

Projekt zakłada działania promocyjne i informacyjne zgodnie z Wymogami dotyczącymi informacji i promocji, 

stanowiącymi załącznik do Regulacji na temat wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej dołączonym 

do tego załącznika. 

 

 

Logotypy  
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1.2. Grupy docelowe, do jakich skierowane będą planowane działania promocyjne: 

 

• pracownicy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz Rada Naukowa i Rada Kuratorów; 

• bezpośredni odbiorcy działań Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – czytelnicy biblioteki, naukowcy i badacze, 

grupy młodzieży i dorosłych korzystających z oferty edukacyjnej Ossolineum;  

• krąg instytucji blisko związanych z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich jak Towarzystwo Przyjaciół 

Ossolineum, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wydziały Humanistyczne i 

Historyczno-Pedagogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego; Miejskie Biblioteki Publiczne oraz Dolnośląska 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna; 

• pracownicy instytucji kultury we Wrocławiu oraz na Dolnym Śląsku w szczególności,  

a także instytucji kultury w Polsce; 

• izby turystyczne oraz Polska Organizacja Turystyczna i Dolnośląska Organizacja Turystyczna, jako medium 

dotarcia do grup turystycznych;  

• instytucje publiczne z Wrocławia i Dolnego Śląska, w tym zwłaszcza: Urząd Miasta Wrocławia, a w 

szczególności Wydział Kultury, Wydział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Wydział 

Edukacji; Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

• szkoły i uczelnie wyższe każdego stopnia we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku oraz na terenie kraju; 

• Uniwersytety Trzeciego Wieku w całej Polsce;  

• mieszkańcy Polski oraz turyści; 

• media o zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim. 

 

1.3 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 kategorie działań: 

I KATEGORIA DZIAŁAŃ -  WYDARZENIA INFORMUJĄCE O POSTĘPACH W REALIZACJI PROJKTU  

1. Briefing na otwarcie projektu.  
 
1) Grupa docelowa: media lokalne oraz ogólnopolskie. 

2) Termin i miejsce realizacji: IV kwartał 2014 r., Kamienica pod Złotym Słońcem, Rynek 6 we Wrocławiu. 

3) Zamawiający zapewnia: 

a) Pomieszczenie/pomieszczenia spełniające warunki do przeprowadzenia wydarzenia, dla max. 50 osób  

b) Pomieszczenie/pomieszczenia posiadające system wentylacyjny oraz klimatyzację, oświetlenie i dostęp do 

gniazd elektrycznych, toalety oraz szatnię. 
 

2. Konferencja popularno-naukowa poświęcona nowoczesnym muzeom i roli funduszy EOG i funduszy 
norweskich w intensywnym rozwoju muzealnictwa i poprawy dostępu do dóbr kultury w Polsce. 
 
1) Grupa docelowa: instytucje kultury, środowiska akademickie, media. 

2) Termin i miejsce realizacji: IV kwartał  2015 r, jeden dzień, teren miasta Wrocław 

3) Ilość osób: max. 100 osób 

4) W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przynajmniej : 

a) stół prezydialny, nakryty tkaniną, dla co najmniej 5 osób,  

b)wyposażenie sali (holl) w sprzęt nagłaśniający oraz urządzenia audiowizualne, przynajmniej:  

 

a. 3 mikrofony, w tym dwa bezprzewodowe; 

b. projektor multimedialny kompatybilny z komputerem stacjonarnym (jednostka centralna, monitor, klawiatura, 

myszka) lub przenośnym (laptop), z dostępem do Internetu (szybkość min. 1 MB/s), wymagania sprzętowe: 

oprogramowanie Windows co najmniej XP, Pakiet MS Office co najmniej 2007, w tym Word, Power Point, 

Excel, Przeglądarka (Internet Explorer 5.01 lub wyższa, FireFox 2.0 lub wyższa), Acrobat Reader 7.0 lub 

wyższy; 
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c. roll-up  -sztuk 2  - Rollup ma składać się co najmniej z kasety z systemem rolującym, wydruku grafiki, torby 

transportowej. Konstrukcja wykonana z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor czarny mat ma się 
składać, z co najmniej: 

- kasety z systemem rolującym; 

- składanej nóżki z możliwością regulacji wysokości. 

- listwy górnej do mocowania plakatu, umożliwiająca wymianę grafiki; 

Wydruk grafiki (zaprojektowany przez Wykonawcę dla każdego roll-up osobno z zachowaniem oznaczenia w 

wersji pełnokolorowej) pełen kolor, wykonany na białym materiale powlekanym dwustronnie PCV 

nieprzepuszczającym światła o gramaturze nie mniejszej niż 440g. Wymiary grafiki: szerokość 100 x 

wysokość 200 cm. +/-15 cm. 

d. Torba transportowa z uchwytami oraz z wkładką zabezpieczającą podczas transportu roll-upa z wydrukiem. 

e. ścianka konferencyjna  -sztuk 1 - Ścianka konferencyjna w formie pełnokolorowego wydruku banerowego o 

rozmiarze wydruku min. A0 max. B0, na materiale SYMBIO z ścianką wystawczą aluminiową (roll-up 

napinany) na 1 planszę graficzną o wymiarach min. A0 max. B0, z pokrowcem w formie tuby zapinanym na 

zamek. 

f. zestaw materiałów konferencyjnych, w tym prezentacje prelegentów, wydrukowany program konferencji, 

materiały promocyjne/reklamowe dostarczone przez instytucje/firmy biorące udział w konferencji. –w ilości 

równej liczbie uczestników konferencji 

g. ekran do wyświetlania prezentacji multimedialnej; 

h. catering w postaci zimnego i ciepłego bufetu 

i. zapewnienie miejsc do siedzenia,  a także miejsca na sprzęt; 
j. obsługę techniczną w zakresie sprzętu multimedialnego i komputera podczas przeprowadzanej konferencji; 

k. sprawowania nadzoru nad całością przebiegu konferencji, 

5) Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) przygotowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego programu uroczystości, zarówno części 

konferencyjnej jak i cateringowej, co najmniej na 2 miesiące przed terminem konferencji w tym propozycję 
dotyczącą miejsca, spotkania programu uroczystości, menu i innych szczegółów. Zamawiający określi ramy 

merytoryczne konferencji oraz przekaże listę potencjalnych uczestników konferencji. 

b) Przekazania  transmisji na żywo w internecie, w czasie trwania konferencji.  

c) Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną i filmową z przebiegu konferencji w uzgodnieniu z 

Zamawiającym Wykonawca oraz w ramach zamówienia umieści na stronie internetowej Projektu informacje o 

odbytej konferencji wraz z materiałem fotograficznym i filmowym, niezwłocznie po jej zakończeniu jednak 

nie później niż 2 dni po jej zakończeniu. 

d) zaprojektowania, uzgodnienia projektu z Zamawiającym, wykonania i dostarczenia do siedziby Zmawiającego 

na co najmniej 21 dni przed planowaną datą konferencji zaproszeń w ilości maksymalnie 120 sztuk dla 

maksymalnie 120 osób, zgodnie z listą adresatów przekazanych przez Zamawiającego. Na zaproszeniach 

muszą znaleźć się logotypy Beneficjenta oraz funduszy norweskich oraz informację o współfinansowaniu 

projektu) w wersji pełnokolorowej.  

e) Zaprojektowania oraz  uzgodnienia projektu z Zamawiającym, wykonania i dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego na co najmniej 21 dni przed planowaną datą konferencji podziękowań w ilości opdowiadającej 

liczbie uczestników konferencji, zgodnie z listą adresatów przekazanych przez Zamawiającego. Na 

podziękowaniach muszą znaleźć się logotypy Beneficjenta oraz funduszy norweskich oraz informacja o 

współfinansowaniu projektu) w wersji pełnokolorowej.  

Uwaga: W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i ponownego przedłożenia poprawionych najpóźniej do 7 dnia od 

otrzymania uwag. 

 

3. III konferencja prasowa na zakończenie projektu 
 

1) Grupa docelowa: media lokalne oraz ogólnopolskie. 
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2) Termin i miejsce realizacji: I/II kwartał – nie później niż do 29 kwietnia 2016 r., Kamienica pod Złotym 

Słońcem, Rynek 6 we Wrocławiu. 

3) Ilość osób: max. 50 osób 

4) W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przynajmniej: 

a) stół prezydialny, nakryty tkaniną, dla co najmniej 5 osób,  

b)wyposażenie pomieszczenia/pomieszczeń w sprzęt nagłaśniający oraz urządzenia audiowizualne, 

w szczególności:  

a. 3 mikrofony, w tym dwa bezprzewodowe; 

b. projektor multimedialny kompatybilny z komputerem stacjonarnym (jednostka centralna, monitor, klawiatura, 

myszka) lub przenośnym (laptop), z dostępem do Internetu (szybkość min. 1 MB/s), wymagania sprzętowe: 

oprogramowanie Windows co najmniej XP, Pakiet MS Office co najmniej 2007, w tym Word, Power Point, 

Excel, Przeglądarka (Internet Explorer 5.01 lub wyższa, FireFox 2.0 lub wyższa), Acrobat Reader 7.0 lub 

wyższy; 

c. ekran do wyświetlania prezentacji multimedialnej; 

d. Wykonawca zapewni usługę cateringową, tzw. „zimny bufet”: 

e. zapewni miejsca siedzące, a także miejsca na sprzęt; 
f. obsługę techniczną w zakresie sprzętu multimedialnego i komputera podczas przeprowadzanej konferencji; 

g. sprawowania nadzoru nad całością przebiegu konferencji, 

h. udokumentowanie fotograficzne i filmowe przebiegu konferencji oraz przygotowanie sprawozdania z 

przebiegu wydarzenia wraz z załącznikami 

5) Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) przygotowania i przedłożenia listy zaproszonych reprezentantów mediów – z zasięgu ogólnopolskiego oraz 

regionalnego -  do zatwierdzenia przez Zamawiającego nie później niż 7 dni przed planowaną datą 
konferencji, 

b) opracowania komunikatu prasowego oraz pakietu informacyjnego do rozdania uczestnikom konferencji i 

przedłozy je Zamawiającemu do zatwierdzenie nie później niż 7 dni przed planowaną konferencją, 
c) w uzgodnieniu z Zamawiającym - umieszczenia na stronie internetowej Projektu informacji o odbytej 

konferencji wraz z materiałem fotograficznym i filmowym, niezwłocznie po jej zakończeniu jednak nie 

później niż 2 dni po jej zakończeniu. 

 

Uwaga: W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i ponownego przedłożenia poprawionych najpóźniej do 2 dni od 

otrzymania uwag. 

 

4. IV konferencja dla przewodników, izb turystycznych oraz biur podróży, której celem jest przedstawienie 
wyników projektu, roli funduszy EOG i funduszy norweskich oraz możliwości współpracy z Muzeum Pana 

Tadeusza. 
 

1) Termin: I/II kwartał  2016 r. – nie później niż - do 18 kwietnia 2016 r. 

2) Miejsce realizacji: Kamienica pod Złotym Słońcem we Wrocławiu. 

3) Ilość osób: max. 50 osób 

4) Zamawiający zapewnia: 

a) Pomieszczenie/pomieszczenia spełniające warunki do przeprowadzenia konferencji, dla max.  50 osób  

b) Pomieszczenie/pomieszczenia posiadające system wentylacyjny oraz klimatyzację, oświetlenie i dostęp 

do gniazd elektrycznych, toalety oraz szatnię. 
 

5)W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przynajmniej:  

a) wyposażenie sali w sprzęt nagłaśniający oraz urządzenia audiowizualne, w szczególności:  

a. 3 mikrofony, w tym dwa bezprzewodowe; 

b. projektor multimedialny kompatybilny z komputerem stacjonarnym (jednostka centralna, monitor, 

klawiatura, myszka) lub przenośnym (laptop), z dostępem do Internetu (szybkość min. 1 MB/s), 
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wymagania sprzętowe: oprogramowanie Windows co najmniej XP, Pakiet MS Office co najmniej 

2007, w tym Word, Power Point, Excel, Przeglądarka (Internet Explorer 5.01 lub wyższa, FireFox 

2.0 lub wyższa), Acrobat Reader 7.0 lub wyższy; 

c. ekran do wyświetlania prezentacji multimedialnej; 

d. usługę cateringową w postaci zimnego bufetu wraz z napojami gorącymi i zimnymi 

e. zapewnienie miejsc do siedzenia, a także miejsca na sprzęt; 
f. obsługę techniczną w zakresie sprzętu multimedialnego i komputera podczas przeprowadzanej 

konferencji; 

g. sprawowania nadzoru nad całością przebiegu konferencji, 

6) Dodatkowo: 

a) Do przygotowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego programu uroczystości, zarówno części 

konferencyjnej jak i cateringowej, co najmniej na 2 miesiące przed terminem konferencji w tym propozycję 
dotyczącą miejsca, spotkania programu uroczystości, menu i innych szczegółów. Zamawiający określi ramy 

merytoryczne konferencji.  

b) Do przygotowania listy potencjalnych uczestników oraz uzgodnienie sposobu przekazania informacji o 

konferencji w celu dotarcia do możliwe jak najszerszego kręgu potencjalnie zainteresowanych w terminie co 

najmniej na 2 miesiące przed terminem konferencji.  Na opracowanych komunikatach/zaproszeniach w formie 

elektronicznej  muszą znaleźć się logotypy Beneficjenta oraz funduszy norweskich oraz informację o 

współfinansowaniu projektu) w wersji pełnokolorowej. 

c) Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną i filmową z przebiegu konferencji  w uzgodnieniu z 

Zamawiającym Wykonawca oraz w ramach zamówienia umieści na stronie internetowej Projektu informacje o 

odbytej konferencji wraz z materiałem fotograficznym i filmowym, niezwłocznie po jej zakończeniu jednak nie 

później niż 2 dni po jej zakończeniu 

 

Uwaga: W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i ponownego przedłożenia poprawionych najpóźniej do 7 dnia od 

otrzymania uwag. 

5. Plenerowa wystawa planszowa na zakończenie projektu.  
 
1) Specyfikacja: przygotowanie trzech kompletów 10 dwustronnych plansz dwujęzycznych (język polski i 

angielski) prezentowanych w centrum Wrocławia oraz dwóch wybranych galeriach handlowych Wrocławia, a 

także w innych miastach Dolnego Śląska. 

2) Grupa docelowa: mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska oraz turyści.  

3) Termin: Wstępny termin wystawienia plansz przewidziane w okresie - I kwartał 2016 roku. 

4) Szczegółowy harmonogram oraz lokalizacje Wykonawca zatwierdzi w ciągu 7 dni od podpisania umowy dot. 

realizacji zadania pn. Promocja projektu „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - 
edukacja przez kulturę”. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do : 

a) zaprojektowania, uzgodnienia projektu z Zamawiającym, wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego na 

co najmniej 30 dni przed otwarciem wystaw projektu plansz dwujęzycznych, w formacie 700 mmm x 1000 mm.  

Na planszach muszą znaleźć się logotypy Beneficjenta, funduszy norweskich oraz informację o 

współfinansowaniu projektu) w wersji pełnokolorowej.  

b) sporządzenia dokumentacji fotograficznej i filmowej z przebiegu wystawy plenerowej w centrum miasta oraz w 

uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca w ramach zamówienia umieści na stronie internetowej Projektu 

informacje w trakcie wystawy wraz z materiałem fotograficznym i filmowym oraz notkę po jej zakończeniu. 

 

Uwaga: W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i ponownego przedłożenia poprawionych najpóźniej do 7 dnia od 

otrzymania uwag. 
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6. Happening  z udziałem szkół promujący projekt Muzeum Pana Tadeusza oraz podkreślający rolę funduszy 
EOG i funduszy norweskich w realizacji zadania. 
 
1) Termin: I/II kwartał  2016 r. nie później niż do 18 kwietnia 2016 r.  

2) Miejsce realizacji: centrum Wrocławia. Grupa docelowa: szkoły z Wrocławia i Dolnego Śląska, instytucje 

publiczne.  

3) Happening zostanie przygotowany w formie wystawy plenerowej z elementami np. muzyki na żywo.  

4) Wykonawca przygotuje i zrealizuje transmisje na żywo w internecie, z przebiegu happeningu 

5) Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną i filmową z przebiegu happeningu.  

6) Wykonawca jest zobowiązany do : 

 

a) przygotowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego programu uroczystości, co najmniej na 2 

miesiące przed terminem happeningu w tym propozycję dotyczącą miejsca, spotkania programu uroczystości, 

i innych szczegółów. 

b) Do zorganizowania happeningu we ścisłej współpracy z służbami PR Zamawiającego  

c) Do przeprowadzenia happeningu  zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa krajowego oraz miejscowego 

dotyczącymi zasad organizowania tego typu wydarzeń, w tym uzyskania przy współudziale Zamawiającego 

odpowiednich zgód oraz pozwoleń jeśli będą wymagane. 

d) Wykonawca przygotuje i zrealizuje transmisje na żywo w internecie, z przebiegu happeningu 

e) Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną i filmową z przebiegu happeningu oraz w ramach 

zamówienia umieści na stronie internetowej Projektu informacje o happeningu  wraz z materiałem 

fotograficznym i filmowym, niezwłocznie po jej zakończeniu jednak nie później niż 2 dni po jej zakończeniu. 

 

Uwaga: W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i ponownego przedłożenia poprawionych najpóźniej do 7 dnia od 

otrzymania uwag. 

II KATEGORIA DZIAŁAŃ - KAMPANIE 

A)Kampania w prasie: 

 

1)Informacja o realizowanym projekcie Muzeum Pana Tadeusza oraz o wsparciu z funduszy EOG i funduszy 

norweskich w prasie lokalnej o zasięgu wojewódzkim oraz prasie o zasięgu ogólnopolskim 

 

a) Termin wykonania - II kwartał 2014 r.: seria czterech artykułów sponsorowanych w wybranych gazetach lokalnych 

– co najmniej o zasięgu wojewódzkim  

  

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia przygotuje i przekaże do emisji: 

-  łącznie 2 różniące się treścią artykuły prasowe, min. 3 500 znaków (ze spacjami) każdy, wraz z powierzchnią 
ilustracji przeznaczoną na kolorowe zdjęcie oraz ciąg znaków.  

W przypadku każdego artykułu Wykonawca: 

o zapewni 10 zdjęć z realizacji Projektu do wyboru Zamawiającego, 

o sporządzi jego treść w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

o opracuje jego szatę graficzną zgodnie z obowiązującym w okresie wykonania wytycznymi i w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, 

o przygotuje artykuł do emisji zgodnie z wymaganiami wydawcy danego tytułu prasowego. 

Artykuł winien dotyczyć stanu realizacji Projektu w tym zakresu prac, możliwych utrudnieniach, korzyściach oraz 

źródłach finansowania itp., ze szczególnym naciskiem na informowanie opinii publicznej nt. udziału środków w 

ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2009-2014 Program  „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” oraz Ministerstwa Kultury 

i Miasta Wrocław, musi zawierać logo Beneficjenta, funduszy norweskich oraz informację o współfinansowaniu 

Projektu wraz z informacją, że jest to artykuł sponsorowany. 
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b) Termin wykonania - I/II kwartał 2016 r.  – ciągłość: Styczeń-kwiecień 2016 r.: artykuł sponsorowany  

w ogólnopolskiej gazecie codziennej; czterostronicowy dodatek specjalny do jednego z dzienników lokalnych o 

zasięgu regionalnym oraz 3 artykuły sponsorowane o różnej treści, w jednym z dzienników lokalnych o zasięgu 

regionalnym.. 

 

Wszystkie wymienione wyżej artykuły winne ukazać się w I kwartale 2016 r. Muszą dotyczyć realizacji Projektu w 

tym zakresu wykonanych prac, korzyściach oraz źródłach finansowania oraz finalnym efekcie inwestycji itp., ze 

szczególnym naciskiem na informowanie opinii publicznej nt. udziału środków grantów norweskich oraz innych 

instytucji publicznych biorących udział w finansowaniu projektu. 

Artykuły muszą zostać oznaczone stosownymi znakami zgodnie z wytycznymi promocji projektu, zawierać logo 

Beneficjenta oraz informację o współfinansowaniu Projektu wraz z informacją, że jest to artykuł sponsorowany. 

Wszystkie materiały przekazane Wydawcy artykułu zostaną w formie i treści uzgodnione z Zamawiającym. 

Zamawiający udzieli wskazówek w zakresie merytorycznym i przekaże dane będące w jego zasobach, w trakcie 

opracowywania artykułu przez Wykonawcę. 
 

2)Reklama w tygodnikach opiniotwórczych.  

 

1) Założenia: cztery artykuły sponsorowane w co najmniej dwóch tygodnikach w okresie trwania kampanii. 

Termin: I/II kwartał 2016 r., - ciągłość:  luty- do 18 kwietnia 2016 r. 

 

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia przygotuje i przekaże do emisji: 

 łącznie 4 artykuły prasowe różnej treści min. 3 500 znaków ze spacjami, wraz z powierzchnią ilustracji przeznaczoną 
na kolorowe zdjęcie oraz ciąg znaków.  

W przypadku każdego artykułu Wykonawca: 

o zapewni 10 zdjęć z realizacji Projektu do wyboru Zamawiającego, 

o sporządzi jego treść w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

o opracuje jego szatę graficzną zgodnie z obowiązującym w okresie wykonania wytycznymi i w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, 

o przygotuje artykułu do emisji zgodnie z wymaganiami wydawcy danego tytułu prasowego. 

2)Artykuł winien dotyczyć stanu realizacji Projektu w tym zakresu prac, możliwych utrudnieniach, korzyściach oraz 

źródłach finansowania itp., ze szczególnym naciskiem na informowanie opinii publicznej nt. udziału środków Grantów 

Norweskich musi zawierać logo Beneficjenta, funduszy norweskich oraz informację o współfinansowaniu Projektu 

wraz z informacją, że jest to artykuł sponsorowany. 

Wszystkie materiały przekazane Wydawcy artykułu zostaną w formie i treści uzgodnione z Zamawiającym. 

Zamawiający udzieli wskazówek w zakresie merytorycznym i przekaże dane będące w jego zasobach, w trakcie 

opracowywania artykułu przez Wykonawcę. 
3)W skład ww. publikacji wchodzi jej przygotowanie – opracowanie treści i zdjęć, projekt, korekta, skład i emisja.  

4) Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego projekt artykułu sponsorowanego w terminie min. 21 dni 

przed wymaganym przez wydawcę terminem na przekazanie materiałów do publikacji. Zamawiający w ciągu 7 dni 

zaakceptuje lub zgłosi uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca w ciągu 7 dni przedłoży poprawioną treść 
artykułu, a Zamawiający przystąpi ponownie do jego weryfikacji i w ciągu 7 dni zaakceptuje lub zgłosi ponownie 

uwagi. Wykonawca ma obowiązek przekazywania Zamawiającemu projektów artykuł oraz uwzględniać i wprowadzać 
uwagi wniesione przez Zamawiającego do momentu ostatecznej akceptacji, która zostanie potwierdzona przez 

Zamawiającego w formie  

 

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca jest odpowiedzialny również za publikację opracowanych artykułów 

sponsorowanych na portalu internetowym wydawcy danego tytułu prasowego. 
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B) Kampania radiowa 
 

1)Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjnej o projekcie i jego darczyńcach w minimum jednej rozgłośni 

lokalnej o zasięgu regionalnym, 

2)Termin: I/II kwartał 2016 r.; ciągłość - marzec – do 18 kwietnia 2016 r.  

3)Grupa docelowa: mieszkańcy Wrocławia i  Dolnego Śląska. 

4)Szczegóły kampanii oraz daty emisji zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 

5)Zrealizowane materiały dźwiękowe zostaną po wyemitowaniu utrwalone przez Wykonawcę na nośnikach DVD  i 

przekazane Zamawiającemu w 2 kopiach.  

 

W ramach niniejszego zamówienia do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zaplanowanie oraz przeprowadzenie 

kampanii radiowej polegającej na emisji informacji o realizacji Projektu oraz o ważnych wydarzeniach z życia 

Projektu w oparciu m. in. o dane będące w posiadaniu Zamawiającego. 

Wykonawca wykupi niezbędną ilość czasu antenowego na informacje/spoty radiowe w minimum jednej stacji 

radiowej o zasięgu regionalnym 

Wykonawca zaproponuje w Raporcie Wstępnym oraz w  Harmonogramie Realizacji Umowy sposób wykorzystania 

czasu antenowego z zastrzeżeniem, że będzie to najlepszy czas antenowy. 

Wykonawca przygotuje minimum trzy 30 sekundowe spoty radiowe o różnej treści  i wykupi po 20 emisji każdego 

spotu w czasie najwyższej słuchalności. Dodatkowo kampania obejmie swym zakresem minimum dwie emisje 

radiowe o łącznym czasie emisji minimum 20 minut obejmujące swym zakresem przynajmniej dwie spośród 

następujących form: zapowiedzi sponsorskie, felietony, reportaże, wywiady, panele dyskusyjne. 

Przygotowany materiał musi być zgodny z dokumentami opisanymi w OPZ oraz wymogami technicznymi Rozgłośni. 

 

W ramach zadania Wykonawca: 

o zapewni i przygotuje teksty i podkłady muzyczne do wykorzystania w informacjach i spotach radiowych (w 

tym treść zapowiedzi sponsorskich, felietonów, reportaży, wywiadów, paneli dyskusyjnych) do wyboru 

Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym w okresie wykonania wytycznymi i w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

o przygotuje materiały do emisji zgodnie z wymaganiami rozgłośni. 

Termin wykonania: Wykonawca na 60 dni przed terminem wymaganym przez rozgłośnię dla przekazania materiałów 

do emisji, przedłoży projekt spotów/emisji radiowych Zamawiającemu, który w ciągu 14 dni dokona ich akceptacji lub 

zgłosi uwagi. Wykonawca w ciągu 21 dni uwzględni zgłoszone uwagi. Wykonawca ma obowiązek przekazywania 

Zamawiającemu materiału przed emisją oraz uwzględniać i wprowadzać uwagi wniesione przez Zamawiającego do 

momentu jego ostatecznej akceptacji, która zostanie potwierdzona przez Zamawiającego w formie pisemnej. 

C) Kampania w telewizji 

1) Realizacja minimum 15-minutowego reportażu lub filmu dokumentalnego o Muzeum Pana Tadeusza  i emisja w 

telewizji lokalnej o zasięgu regionalnym, a także w minimum 2 stacjach telewizyjnych o zasięgu ogólnopolskim, np. 

TVP Kultura czy TVP Historia 

2)Specyfikacja: realizacja reportażu lub filmu dokumentalnego w miesiącach styczeń-marzec 2016; emisja do 18 

kwietnia 2016 r. 

3)Grupa docelowa: mieszkańcy Dolnego Śląska i całego kraju, osoby zainteresowane kulturą oraz historią. 
4) Szczegółowa treść reportażu lub filmu dokumentalnego oraz daty emisji zostaną uzgodnione z Zamawiającym.   

5)Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności: 

a) Profesjonalna realizacja minimum 15-minutowego reportażu lub filmu dokumentalnego  w 

standardzie niezbędnym do  emisji w stacji telewizyjnej 

b) Przekazanie gotowego reportażu lub filmu dokumentalnego do stacji telewizyjnej w celu emisji 

c) Wykupienie potrzebnego do emisji czasu antenowego 

W ramach niniejszego zamówienia do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przygotowanie reportażu  lub filmu 

dokumentalnego na temat realizacji Projektu oraz jego emisja na antenie stacji telewizyjnej.  

Reportaż lub film dokumentalny winien przedstawiać genezę Projektu, planowane działania, zakres rzeczowy 
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Projektu, harmonogram i koszty realizacji, źródła finansowania, wypowiedzi przedstawicieli instytucji/podmiotów 

zaangażowanych w realizację Projektu oraz podstawowe informacje o celu inwestycji.  

Plan i harmonogram zdjęć Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym. 

Przygotowany materiał filmowy musi być zgodny z dokumentami opisanymi w OPZ oraz wymogami technicznymi 

Stacji. 

Ponadto Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym: 

Wykonawca zapewni  emisje filmu w czasie wysokiej oglądalności. Czas emisji zostanie zatwierdzony uprzednio 

przez Zamawiającego na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę rekomendacji. 

Dodatkowo Wykonawca w ramach zamówienia umieści wyemitowany materiał filmowy na stronie internetowej 

Projektu każdorazowo, niezwłocznie po jego emisji, jednak nie później niż 2 dni po emisji. 

Kompletny, gotowy materiał filmowy zostanie przekazany Zamawiającemu na płytach DVD w terminie do 14 dni 

licząc od ostatniej emisji.  

Wykonawca wykonana animację początkową menu. Płyta DVD zostanie opracowana i oprogramowana, jako w pełni 

multimedialna płyta DVD do odtwarzania w komputerze i na stacjonarnych odtwarzaczach DVD, z nadrukiem (w 

opakowaniu) zaprojektowanym przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi i zaakceptowanym przez Zamawiającego w 

ilości 100 szt.  

 

Termin wykonania:  

Wykonawca na 14 dni przed terminem wymaganym przez stację telewizyjną dla przekazania materiału do emisji, 

przedłoży materiał filmowy Zamawiającemu, który w ciągu 3 dni dokona jego akceptacji lub zgłosi uwagi. 

Wykonawca w ciągu 7 dni uwzględni zgłoszone uwagi i przedstawi gotowy materiał do ostatecznej akceptacji  która 

zostanie potwierdzona przez Zamawiającego w formie pisemnej. 

D) Kampania w Internecie 

1)Zaprojektowanie responsywnej strony internetowej Muzeum Pana Tadeusza w celu zamieszczania informacji  o 

postępach w realizacji projektu oraz umieszczenia informacji o darczyńcach, dofinansowania z funduszy EOG i 

funduszy norweskich, w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Wykonawca ma obowiązek przekazania 

Zamawiającemu 2 projektów strony oraz uwzględniać i wprowadzać uwagi wniesione przez Zamawiającego do 

momentu ostatecznej akceptacji, która zostanie potwierdzona przez Zamawiającego w formie pisemnej. 

Administratorem strony www.muzeumpanatadeusza.pl jest Zamawiający. 

 

Założenia: dostarczanie nowych materiałów i  informacji -co najmniej raz w miesiącu. 

 

2) Stworzenie  wizualizacji inwestycji oraz innych ciekawych materiałów w najlepszy sposób oddających skalę 
Projektu i dostarczenie ich Zamawiającemu 

Założenie: przekazywanie nowych wizualizacji i innych materiałów raz na kwartał w okresie od podpisania umowy do 

grudnia 2015, natomiast od stycznia do kwietnia 2016 r. włącznie, wg potrzeb Zamawiającego 

 

3) Zamieszczanie informacji o projekcie w Internecie w serwisach związanych z kulturą, turystyką, edukacją i historią. 
Termin: od 1 lutego do 18 kwietnia  2016 r. Grupa docelowa: odbiorcy poszczególnych mediów. 

 

4) Do zadań Wykonawcy będzie w szczególności należeć: 
a) opracowanie treści do strony www projektu 

b) dostarczanie Zamawiającemu najświeższych informacji dot. realizacji Projektu 

c) prowadzenie archiwizacji danych pojawiających się na stronie internetowej utrwalonych na nośnikach DVD i 

przekazywanie ich Zamawiającemu w 2 kopiach. 

 

5) Wszelkie treści mające być zamieszczone na stronie internetowej muszą wcześniej uzyskać pisemne zatwierdzenie 

Zamawiającego. 

 

Treści publikowane na stronie powinny zawierać  następujące informacje o Projekcie uwzględniające, co najmniej: 

o podstawowy zakres Projektu, 

o aktualne informacje o przebiegu Projektu, 
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o całkowity koszt Projektu i wielkość dofinansowania przez Granty Norweskie i innych instytucji 

publicznych 

o cele i spodziewane efekty po jego realizacji, 

o korzyści społeczne Projektu, 

o informacje o Grantach Norweskich 

o dane dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem aktualnie 

funkcjonującego podziału, 

o informacje o podejmowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych, 

 

Strona internetowa winna być zaprojektowana jako szablon systemu Wordpress. Strona ma zawierać system 

prezentacji grafiki nagłówkowej (tzw. Banery), z opcją dowolnej wymiany fotografii. 

Dostarczanie informacji i innych materiałów na potrzeby strony internetowej Projektu po wcześniejszym 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego powinno się odbyć niezwłocznie od chwili rozpoczęcia realizacji Umowy dla 

każdej umowy/etapu w Projekcie. Za dostarczanie aktualnych informacji odpowiada Wykonawca. 

Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy będzie należeć archiwizacja i zabezpieczenie danych dostarczanych do 

publikacji  na stronie Internetowej. 

Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do samodzielnego dodawania, edytowania, usuwania zamieszczanych 

informacji oraz nieograniczone uprawnienia administratora w trakcie trwania jak również po zakończeniu realizacji 

umowy. 

W ramach zamówienia Wykonawca opracuje i przedłoży do zatwierdzenia przez Zamawiającego projekty papeterii 

poczty elektronicznej dla każdego członka Zespołu prowadzącego projekt po stronie Zamawiającego oraz ogólnej dla 

zespołu prowadzącego projekt zgodnie z wytycznymi i wskazówkami Zamawiającego. Po zaakceptowaniu projektów 

przez Zamawiającego, do obowiązków Wykonawcy będzie należało zamieszczenie zatwierdzonych papeterii do 

skrzynek pocztowych każdego członka zespołu. 

 

Terminy wykonania: 

a) wykonanie projektów papeterii poczty elektronicznej dla każdego członka Biura Projektu oraz ogólnej w ciągu 1 

miesiąca od dnia podpisania Umowy 

b)przedłożenie projektów graficznych strony w okresie do 1 miesiąca od dnia podpisania Umowy, 

c)zatwierdzenie projektów lub zgłoszenie uwag przez Zamawiającego w ciągu 14 dni, 

d)przedłożenie przez Wykonawcę poprawionych projektów w ciągu 7 dni od dnia przekazania uwag, 

e)w przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca w ciągu 7 dni przedłoży poprawione projekty, a Zamawiający przystąpi 

ponownie do jego weryfikacji i w ciągu 14 dni zaakceptuje lub zgłosi ponownie uwagi do projektu. 

f)Wykonawca ma obowiązek przekazywania Zamawiającemu projektów oraz uwzględniać i wprowadzać uwagi 

wniesione przez Zamawiającego do momentu ostatecznej akceptacji, która zostanie potwierdzona przez 

Zamawiającego w formie pisemnej. 

g)zamieszczenie papeterii do skrzynek pocztowych każdego członka Zespołu ogólnej w ciągu 7 dni od daty akceptacji 

projektu wraz z przeszkoleniem członków Zespołu w zakresie aktualizacji papeterii, 

 

III KATEGORIA DZIAŁAŃ - TABLICE INFORMACYJNE, ORAZD DRUKI, MATERIAŁY 
INFORMACYJNEI REKLAMA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

1) Tablice informacyjne 

1. Umieszczenie tablicy informacyjnej o realizowanym projekcie i darczyńcach projektu  

w: 

a)  Gmachu Głównym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 

b)  w Kamienicy pod Złotym Słońcem.  
 

Miejsce i termin: II kwartał 2014 r. – nie później niż do 30.06.2014 r., Gmach Główny Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich przy ul. Szewskiej 37 we Wrocławiu oraz Kamienica pod Złotym Słońcem we Wrocławiu. 

 

Grupa docelowa: przechodnie oraz osoby odwiedzające ZNiO, a także pracownicy sąsiadującego Uniwersytetu 

Wrocławskiego.  
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2. Wmurowanie na stałe tablicy pamiątkowej z informacją o darczyńcach Muzeum Pana Tadeusza. 
Miejsce i termin: II kwartał  2016 r. nie później niż do 30 kwietnia 2016 r., Kamienica pod Złotym Słońcem. 

Grupa docelowa: osoby odwiedzające Muzeum Pana Tadeusza. 

 

Uwaga: Umieszczenie tablicy informacyjnej/ pamiątkowej będzie musiało uzyskać zgodę Plastyka Miasta w związku z 

uchwalonym Parkiem Kulturowym obejmującym ścisłe centrum Miasta 

 

 

 
 

2) Druki, materiały informacyjne i reklama w przestrzeni publicznej 

1. Opracowanie ulotek, kartek pocztowych i innych materiałów informacyjnych  informujących o realizowanym 

projekcie oraz ich kolportaż w regionie.  

a. Założenia: ulotki oraz kartki pocztowe w III kwartale 2014 r. oraz w I kwartale 2016 r. 

b. Zasięg kolportażu: regionalny (województwo dolnośląskie) przy edycji w 2014 r. i ogólnopolski w 2016 

r. - zwłaszcza ukierunkowane na instytucje kultury, szkoły, biura turystyczne. – 10 miast Polski 

c. Ulotki – 4 + 4, kreda 200 g,  kolor CMYK,  druk kolorowy – 15.000 szt.  

d. Karta pocztowa  - 4 + 4, kreda 200 g,  kolor CMYK,  druk kolorowy, folia, nakład min. 15.000 szt.  

e. Kolportaż lokalny  i ogólnopolski – Wykonawca jest odpowiedzialny za rozpropagowanie  materiału 

- ulotki – poziom regionalny – min. 5.000 szt. ; ogólnopolski – 10.000 szt. 

- kartki pocztowe – poziom regionalny – min. 5.000 szt. ; ogólnopolski – 10.000 szt. 

 

2. Opracowanie plakatów oraz ich ekspozycja w 5 głównych miastach Polski. 

1) Reklama w przestrzeni publicznej  - Termin: II kwartał 2014 r. oraz I kwartał  2016 r. 

2) Wykonanie projektu w uzgodnieniu z Zamawiającym  

3) Plakaty:  30 szt. – II kwartał 2014 r., 100 szt. I kwartał 2016 r. 
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4) Usługa plakatowania : 

a)dystrybucja w formie papierowej np. citylight 50% plakatów w każdym terminie  

b)w formie elektronicznej np. ekrany LED  - 50 % plakatów w każdym terminie. 

5) Odbiór: na podstawie raportu oraz dokumentacji fotograficznej realizacji usługi. 

 

 
3. Opracowanie i umieszczenie bilbordu na gmachu głównym Zakładu Narodowego Ossolińskich przez cały 

okres trwania projektu – pierwsza wersja w II kwartale  2014 r. i druga w II kwartale 2016 r. 

  

a)Format: 504 x 238 cm, druk pełnokolorowy,  

b) Odbiór na podstawie raportu i dokumentacji fotograficznej,  

 

4. Materiały reklamowe. 

a) Założenia: termin wykonania:” w trakcie realizacji, w miarę potrzeb  

b) Zakres: długopisy, pamięci USB,  teczki wraz z wykonaniem projektu 

c) Dostarczenie: siedziba Zamawiającego na koszt Wykonawcy 

d) Kolportaż: jako nagroda w konkursach organizowanych przez Dział Edukacji Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich; wśród uczestników konferencji informujących o projekcie, wśród członków Towarzystwa 

Przyjaciół Ossolineum, Rady Kuratorów i Rady Naukowej, partnerów Ossolineum. 

e) Teczki:  nakład min.  1000 szt.  

f) Długopis:, nakład min. 1000 szt.  

g) Pamięć USB: 4 GB , nakład  min. 500 szt.  

Uwaga: Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości w obrębie materiałów reklamowych.  

W ramach niniejszego zamówienia do obowiązku Wykonawcy należeć będzie zaprojektowanie, wykonanie i 

dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych.   

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich materiałów promocyjnych zgodnie z wytycznymi, tj. co 

najmniej: 

o logo Funduszy EOG i funduszy norweskich,  w tym odniesienia do www.eeagrants.org, oraz 

www.norwaygrants.org.  

o logo Beneficjenta  

o informację o współfinansowaniu Projektu.  
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Zastosowane oznaczenia muszą być zgodnie z dopuszczalnymi wariantami kolorystycznymi i naniesione w sposób 

trwały, czytelny oraz znajdować się w widocznych miejscach na każdym produkcie.  

Wykonanie wszystkich materiałów promocyjnych musi być zgodnie z techniką reprodukcji określoną w Podręczniku 

Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej wraz z Wymogami dotyczącymi informacji i promocji obowiązującą na dzień 
wydruku dla zastosowanych wariantów kolorystycznych oznaczeń, z nasyconymi barwami oraz dawać czytelność i 

trwałość informacji. 

Wykonane materiały będą spełniały wymagania Zamawiającego, jeżeli ich jakość będzie odpowiadała co najmniej 

jakości materiałów zaakceptowanych do wykonania przez Zamawiającego, gdy oznakowanie będzie zgodne z 

Wytycznymi oraz projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Wykonane materiały muszą być nowe, pierwszej jakości, wolne od wad, odporne na zniekształcenia i spełniać 
kryterium funkcjonalności. 

 

Termin wykonania:  

Przed przystąpieniem do wykonania danego materiału promocyjnego Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia do 

Zamawiającego jego projekt (dot. wszystkich materiałów promocyjnych), który musi zawierać wymagane elementy tj. 

co najmniej logotypy, grafikę, napisy. Zamawiający w ciągu 14 dni zaakceptuje lub zgłosi uwagi do projektów. W 

przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca w ciągu 7 dni przedłoży poprawione projekty, a Zamawiający przystąpi 

ponownie do jego weryfikacji i w ciągu 14 dni zaakceptuje lub zgłosi ponownie uwagi do projektów.  

Wykonawca ma obowiązek przekazywania Zamawiającemu projektów oraz uwzględniać i wprowadzać uwagi 

wniesione przez Zamawiającego do momentu ostatecznej akceptacji, która zostanie potwierdzona przez 

Zamawiającego w formie pisemnej. 

 

Poniżej przedstawiono zestawienie materiałów promocyjnych, do których wykonania jest zobowiązany Wykonawca, 

podając ich ilość, opis oraz terminy dostarczenia poszczególnych materiałów promocyjnych Zamawiającemu. 

 

 Materiał promocyjny ilość Opis 
Termin 

dostawy 

 

Teczki firmowe - Rysunek 

podglądowy: 

 

 min. 

1000 szt. 

teczka z grzbietem, 135 g, 4 + 0, folia mat, lakier 

UV wybiórczy, nakład min.  1000 szt. 
 

 

Długopisy - Rysunek podglądowy 

 

 min. 

1000 szt.  

 

Długopis metalowy, automatyczny, profilowany, 

matowym korpusem oraz srebrnymi, dodatkami 

(klips,), wkładem w kolorze niebieskim. Nadruk 

znaków laserowy na korpusie  

 

 

 

Pendrive - Rysunek podglądowy 

min. 500 

szt.  

4 GB z nadrukiem po 1 stronie, metal 

polerowany z zawieszką, obracany, w kolorze 

srebrnym. 

Dane techniczne: 
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 Materiał promocyjny ilość Opis 
Termin 

dostawy 

 

o Podłączenie do komputera: USB 2.0, 

o Prędkość transferu danych: 480 Mbit/s, 

o Technologia Plug & Play; 

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości w obrębie materiałów reklamowych. 

 

IV.  RAPORTOWANIE 

1.W przypadku wprowadzenia przez instytucje nadrzędne wytycznych np. do prowadzenia raportów lub sprawozdań 
Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji zgodnie z tymi wytycznymi. W związku z tym 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. 

Podany poniżej zakres sprawozdań oraz sposób prezentacji danych może ulec zmianie na wniosek Zamawiającego. 

Każde sprawozdanie winno zawierać „Wstęp” zawierający ogólne informacje o realizacji Kontraktu oraz 

podsumowanie wraz z niezbędnymi załącznikami. 

Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany będzie do sporządzania sprawozdań:  

A)Wstępnego 

Raport Wstępny winien być „sprawozdaniem otwarcia". Raport otwarcia musi być opracowany i przekazany 

Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy i powinien zawierać co najmniej informacje: 

a) Plan realizacji umowy (koncepcja działania) 

b)Plan płatności  

c) Opis zadań dla najbliższego raportu obejmującego 4 miesiące kalendarzowe 

d) Wykaz cen jednostkowych dla poszczególnych materiałów  promocyjnych  

e) informacji o mobilizacji zespołu wraz z listą kontaktów; 

f) osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym; 

g)opisu prac wstępnych; 

h)Harmonogramu Realizacji Umowy; 

i)opisu działań własnych Wykonawcy planowanych do wykonania  

j)podsumowanie i załączniki (zgodnie ze spisem załączników) w tym wzory dokumentów, które będą funkcjonowały 

przy realizacji usługi przez Wykonawcę; 
k)inne elementy polecone przez Zamawiającego. 

 

B) Miesięcznego: 

Raporty miesięczne muszą być opracowane i przekazane Zamawiającemu do 2 dni każdego miesiąca po zakończeniu 

miesiąca, którego dotyczą, poczynając od daty podpisania umowy.   

Pierwsza płatność nastąpi nie wcześniej niż za okres pełnego miesiąca. Raporty są podstawą do wypłaty 

wynagrodzenia za pracę Wykonawcy i stanowią przed wszystkim rozliczenie jego działalności.  
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Płatności będą dokonywane po zatwierdzaniu przez Zamawiającego (muszą zawierać opis wykonanych czynności) w 

ciągu 14 dni roboczych.  

Raporty miesięczne powinny zawierać co najmniej: 

a) Opis działań podjętych przez Wykonawcę i plany na następny miesiąc,  

b) Prezentacja rzeczowego i finansowego stanu zaawanasowana realizacji umowy 

c) Kopie protokołów zdawczo – odbiorczych 

d) podsumowanie prac wykonanych; 

e) prezentację rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania Kontraktu; 

f) ocenę stopnia osiągnięcia założonych rezultatów; 

g) opinię dotyczącą dotychczasowych postępów i ewentualnych zagrożeń wraz z wykazem sporządzonych 

opracowań, materiałów promocyjnych i innych dokumentów, wytworów; 

h) analizę zgodności postępów z Harmonogramem Realizacji Umowy; 

 

Protokoły Odbioru będące potwierdzeniem prawidłowego wykonania zadania przez Wykonawcę. Każdy Protokół 

musi uzyskać akceptację Zamawiającego oraz posiadać podpis i pieczęć osoby wyznaczonej przez Zamawiającego 

(załącznikiem do Protokołu będzie dokumentacja zdjęciowa w formie papierowej i elektronicznej z danego zadania); 

podsumowanie i załączniki (zgodnie ze spisem załączników); 

inne elementy polecone przez Zamawiającego. 

Raport miesięczny będzie stanowił podstawę fakturowania Wykonawcy. Raport miesięczny zostanie złożony w 
siedzibie Zamawiającego nie później niż 2 dni po zakończeniu miesięcznego okresu sprawozdawczego. 
Zamawiający zatwierdzi raport nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania raportu.  

Ponadto Wykonawca  w okresie kwartalnym przedstawi zestawienie czynności wykonanych oraz zaplanowanych do 

realizacji.  

 

C) Raportu końcowego 

Raport końcowy powinien zawierać pełne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynności podczas wdrażania 

Projektu, krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów jak również proponowane zalecenia dla przyszłych 

działań w podobnym charakterze.  

Szczegółowa zawartość i format zostanie uzgodniona z Zamawiającym.  

Raport końcowy musi być opracowany i przekazany Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji 

umowy. 

Raport końcowy powinien zawierać: 

a) krótki opis wszystkich wykonanych działań związanych z Przedmiotem Zamówienia; 

b) informację o wszelkich środkach promocyjnych; 

c) ocenę stopnia osiągnięcia założonych rezultatów; 

d) końcowe rozliczenie wykonanych usług i materiałów; 

e) pełną dokumentację fotograficzną z realizacji umowy; 

f) ocenę stopnia osiągnięcia założonych rezultatów; 

g) podsumowanie i załączniki (zgodnie ze spisem załączników); 

h) inne elementy polecone przez Zamawiającego. 
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2. Wszystkie sprawozdania (raporty) podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

3. Sprawozdania (raporty) będą: 

a) Składane w formacie A4, drukowane wraz z odpowiednimi nagłówkami i stopkami, trwale spięte, a strony 

ponumerowane. Załączniki sporządzane w formacie A3 lub większym będą złożone do formatu A4 w celu włączenia 

ich do sprawozdania. 

b) Sprawozdania będą sporządzone w języku polskim zostaną doręczone Zamawiającemu: 

- do zatwierdzenia: w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie 

CD lub innych nośnikach elektronicznych uzgodnionych z Zamawiającym 

- zatwierdzone: w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie 

CD lub innych nośnikach elektronicznych uzgodnionych z Zamawiającym. 

c) Zawierały spis dołączonych załączników. 

Zamawiający może wyznaczyć inny sposób przedkładania sprawozdań w uzgodnieniu z Wykonawcą. 

4. Inne obowiązujące terminy: 

a) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub uwag w raportach, o których mowa wyżej 

Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego. 

b) Przyjęcie sprawozdania nie zwalnia Wykonawcy ani jego personelu z żadnej odpowiedzialności, włącznie z 

odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

 

V. Monitoring i ocena 

Monitoring świadczenia usług przez Wykonawcę będzie prowadzony przez zespół wdrażający.  Do monitorowania 

uprawnione są również jednostki uczestniczące w finansowaniu i kontroli wydatkowania środków. Wykonawca 

zobowiązany jest do przygotowania wszelkich informacji wymaganych przez zespól Zamawiającego  do 

monitorowania świadczenia usług przez Wykonawcę. Postęp będzie monitorowany również na podstawie 

przedkładanych przez Wykonawcę sprawozdań, o których mowa w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

V. Personel 

Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić wysoko wykwalifikowany personel. Za prawidłowy 

dobór potrzebnego personelu odpowiedzialny jest Wykonawca. 

Wykonawca ustanowi zespół ekspertów posiadających wymagane kwalifikacje i doświadczenie, zdolnych do 

prowadzenia powierzonych czynności i uprawnionych do pełnienia przewidzianych dla nich funkcji.  

Personel Wykonawcy powinien biegle władać językiem polskim w mowie i w piśmie. W przeciwnym razie 

Wykonawca dla wypełnienia warunków umowy musi zapewnić odpowiednie usługi tłumacza w celu efektywnej 

realizacji umowy (w przypadku osób nieposługujących się językiem polskim). Koszty operacyjne i wynagrodzenie 

całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.  

Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca powinien ocenić swoje ogólne potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający na 

wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
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Wykonawca zagwarantuje dla swego personelu w ramach oferowanej ceny ofertowej następujące pozycje: 

• koszty administracyjne zatrudnienia osób wykonujących zamówienie, koszty związane z dojazdem do pracy 

tak w Polsce jak i do/z kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki 

związane z zatrudnieniem osób wykonujących zamówienie, 

• niezbędne środki transportu (odpowiednią ilość samochodów), 

• inne świadczenia wynikające z przepisów i wykonywanych obowiązków. 

 

VI. Wsparcie Zamawiającego dla Wykonawcy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy na jego prośbę wszystkie niezbędne dokumenty. Zamawiający udzieli pomocy we 

wszystkich sprawach formalnych tam gdzie udział Zamawiającego będzie wymagany przez obowiązujące przepisy 

oraz udzieli według potrzeb koniecznych upoważnień Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do ciągłego świadczenia usług w trakcie realizacji Projektu. W tym celu musi 

dysponować właściwym wyposażeniem tj. sprzętem biurowym, komputerowym i telekomunikacyjnym zapewniającym 

zespołowi Wykonawcy dostęp do linii telefonicznych, faksu, Internetu. 

 

VII. Dodatkowe wymagania Zamawiającego 

1. Doradztwo odnośnie wypełniania zobowiązań Zamawiającego wobec instytucji nadrzędnych.  

1) Obowiązki Zamawiającego jako Beneficjenta środków pomocowych UE wobec instytucji nadrzędnych w 

zakresie promocji i wizualizacji, związane z realizacją Projektu, są wskazane przede wszystkim w aktach prawnych 

UE, krajowych aktach prawnych, oraz opracowanych przez instytucje nadrzędne (instytucje zarządzające, wdrażające, 

pośredniczące, płatnicze) wytycznych i podręcznikach dla Beneficjentów funduszy norweskich.  

2) Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować ww. przepisy i wytyczne oraz Umowę o dofinansowanie, a 

także zapewnić zespołowi Zamawiającego niezbędne wsparcie w całkowitym i terminowym wypełnianiu tych 

przepisów i zobowiązań związanych z promocją oraz informacją dot. Projektu. 

3) Wykonawca będzie monitorował i stosował się na bieżąco do wszelkich zmian dotyczących przepisów, zasad, 

wytycznych i dokumentów  

4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za informowanie wszystkich zaangażowanych stron o tym, że wszystkie 

działania podjęte w ramach Projektu są współfinansowane fundusze norweskie i budżet ZNiO. 

5) Wykonawca będzie również zobowiązany do wyjaśniania, poprawiania lub uzupełniania sporządzonych przez 

niego usług i dokumentów w przypadku zgłoszenia do nich uwag, pytań lub wątpliwości ze strony instytucji 

nadrzędnych Beneficjenta. Wykonawca powinien uwzględnić uwagi tych instytucji w terminie 7 dni od ich 

otrzymania. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu. 

6) Wykonawca powinien również uczestniczyć oraz wspierać Zamawiającego podczas wszelkich kontroli 

projektu w zakresie promocji i informacji. np. w: 

a) Przygotowywaniu i wypełnianiu niezbędnych dokumentów na potrzeby kontroli, 

b) Udzielaniu wyjaśnień pisemnych i ustnych osobom/podmiotom kontrolującym, 
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c) Zapewnienie kontrolującym możliwości wglądu w wymagane dokumenty i wykonane usługi 

d) Wykonaniu innych czynności związanych z kontrolą / audytem, współpracą z Zamawiającym.  

 

VIII. Postanowienia dodatkowe 

1. Wszystkie materiały (elementy zamówienia) przed drukiem, produkcją lub emisją muszą zostać 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi mu próbki zamawianych materiałów promocyjnych lub 

innych elementów objętych niniejszym zamówieniem. 

3. Wszelkie koszty dostawy i transportu i inne niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia 

pokrywa Wykonawca. 
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Załącznik nr 1 do OPZ 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

Promocja projektu „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja 
przez kulturę” 

Odbiorca: 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich 

ul. Szewska 37 

50-139 Wrocław 

 

Wykonawca 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

………………………………………… 

w dniu ……………………………………. r.  dokonano odbioru: 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………….. 

UWAGI: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Zamawiający: 

……………………………………… 

Wykonawca: 

……………………………………… 
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