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(Kampania reklamowa w kinach PO WER)                                          Załącznik nr 1                                                          

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 

 

I.  Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca: zakup czasu emisyjnego w kinach              
i projekcja 1 filmu dedykowanego młodym ludziom w zakresie przeciwdziałania zjawisku 
bierności zawodowej osób w przedziale 19 – 29 lat realizowanego przez Dolnośląski 
Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

II.  Celem usługi jest informowanie mieszkańców Dolnego Śląska o działaniach realizowanych 
przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP), w tym w szczególności informowanie     
o zasadach ubiegania się o dofinansowanie, możliwościach realizacji projektów oraz 
uzyskania wsparcia w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
wdrażanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. 

III.  Termin realizacji:  od 17 listopada 2017 roku do 30 listopada 2017 roku lub po dotarciu do 
min. 20 000 widzów jednak nie dłużej niż do 15 grudnia 2017 roku. 

IV.  Usługa obejmuje; 

a) emisję 1 filmu promocyjnego w formie reklamy ekranowej, 40 sekundowego, w co 
najmniej 3 kinach na terenie Dolnego Śląska w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 
30 tyś; 

b) emisję filmu promocyjnego w kinach przed seansem, w blokach reklamowych po 
trailerach filmowych; 

c) emisję filmu promocyjnego przed kategoriami filmów wyłącznie dla osób dorosłych; 

d) dotarcie do min. 20 000 widzów. Jeżeli w zakładanym terminie, określonym w pkt. III, nie 
zostanie osiągnięta zakładana liczba widzów, Zamawiający wymaga, aby film promocyjny 
został wyemitowany przez Wykonawcę do osiągnięcia zakładanej liczby widzów              
w terminie uzgodnionym przez obie strony umowy w drodze aneksu, jednak nie dłuższym 
niż do 15 grudnia 2017r.W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne 
dodatkowe prawo wynagrodzenia z tytułu przedłużenia emisji spotu reklamowego. 

V. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Projektu „Pomoc techniczna PO WER dla 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2017-2018” i jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
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VI.  Cel usługi; 

Celem usługi jest promowanie działań wdrażanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd 
Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wdrażanego przez 
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy na Dolnym Śląsku. 

VII.  Zakres realizacji przedmiotu zamówienia; 

a) w przypadku nie wyemitowania filmu reklamowego w terminach określonych               
w umowie, z przyczyn technicznych, programowych lub innych niezależnych od 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do wyemitowania filmu w równorzędnym, 
najbliższym czasie, w  terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego, nie później 
jednak niż do 15 grudnia 2017 r. W przypadku braku możliwości wyemitowania filmu 
w powyższym terminie ostateczne wynagrodzenie za realizację usługi obejmować 
będzie wyłącznie koszty za zrealizowaną część usługi, tj. koszty faktycznie nadanych 
emisji filmu reklamowego. 

b) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego Media Plan emisji dla każdego     
z kin osobno; 

c) Wykonawca przedstawi raport z realizacji umowy, tzw. „Raport z wykonania usługi” – 
w terminie 7 dni od terminu zakończenia kampanii (w formie pisemnej i elektronicznej 
na płycie DVD/CD) zawierającego m.in. liczbę widowni kampanii kinowej oraz ilość 
emitowanych filmów reklamowych w rozbiciu na poszczególne kina                            
w poszczególnych tygodniach i miastach; 

d) Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy filmu promocyjnego, 40 
sekundowego, przeznaczonego do emisji podczas kampanii promocyjnej w formie 
elektronicznej na płycie DVD/CD.  

 
VIII.  Wynagrodzenie i realizacja płatności: 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty ostatniej edycji jednak nie 
później niż do 31.12.2017 r. na podstawie faktury/rachunku, wystawionej/go po ostatniej 
planowej emisji filmu i dostarczonej/go do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy we Wrocławiu, ul. Armii Krajowej 54, z dopiskiem „Wydział Promocji                     
i Informacji”, nie później niż w terminie 20.12.2017 r.. Wynagrodzenie zostanie 
przekazane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze/rachunku. 

2. Podstawą wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę będzie podpisanie przez 
Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w pkt. VII, lit c 
niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

 

 

 

 


