Informacja o umowach zawartych w ramach RPD PT POKL w 2015r. dotyczących zamówień udzielanych w trybie
przewidzianym dla zamówień, których wartość netto przekracza 15 000 euro i nie przekracza 30 000 euro
Wykonawca

Numer umowy

Data podpisania
umowy

Wartość umowy

Usługa polegająca na jednokrotnym zamieszczeniu
na dwóch stronach wydawnictwa o charakterze informatora
dolnośląskiego, artykułu informującego mieszkańców Dolnego
1. Śląska o działaniach realizowanych przez Dolnośląski
Wojewódzki Urząd Pracy w tym m.in. o rezultatach oferowanego
wsparcia w ramach EFS oraz dostarczeniu minimum 15
egzemplarzy Informatora do wrocławskiej Filii Zamawiającego

Otomedia Sp. z o. o. z
Wrocławia

1/ZIT/2015

31.03.2015r.

3 062,70 zł

Kompleksowa usługa:
1) publikowania na zlecenie Zamawiającego artykułów
prasowych, poprzedzonych opracowaniem graficznym, korektą
tekstu, składu oraz przygotowaniem do druku,
w gazecie - dzienniku regionalnym lub mutacji regionalnej
dziennika ogólnopolskiego o zasięgu całego województwa
2.
dolnośląskiego;
2) prowadzenia działań reklamowych w Internecie tj.
zamieszczania tekstów sponsorowanych na stronie internetowej
gazety (internetowej wersji gazety papierowej), informowania o
wydarzeniach w formie banerów reklamowych;
3) copywriterska

AGORA S.A.
Warszawie, Oddział
we Wrocławiu

2/ZIT/2015

10.04.2015r.

17 147,63 zł

Usługa polegająca na przygotowaniu, produkcji maksymalnie
trzech 3-minutowych filmów informacyjno-promocyjnych
promujących efekty wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 - 2013 w regionie przez Dolnośląski Wojewódzki
3. Urząd Pracy oraz zakup czasu antenowego na sześciokrotne
wyemitowanie każdego filmu na antenie stacji telewizyjnej
nadającej na terenie obejmującym minimum 85% obszaru
województwa dolnośląskiego (z wyłączeniem internetowych stacji
telewizyjnych)

Monika Włodarczyk
„MW” z Wrocławia

3/ZIT/2015

10.04.2015r.

41 549,40 zł

Usługa polegająca na:
1) wyprodukowaniu minimum 3, maksymalnie 6 audycji
radiowych poświęconych efektom wdrażania PO KL na Dolnym
Śląsku oraz rezultatom oferowanego wsparcia w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym zaprezentowanie
dobrych praktyk oraz 4-krotną emisję każdej audycji na antenie
4.
stacji radiowej nadającej na terenie całego województwa
dolnośląskiego;
2) produkcji 3, maksymalnie 6 spotów reklamujących daną
audycję wraz z 16-krotną emisją każdego spotu na antenie stacji
radiowej nadającej na terenie całego województwa
dolnośląskiego

Polskie Radio Regionalna
Rozgłośnia we
Wrocławiu - Radio
Wrocław Spółka
Akcyjna

4/ZIT/2015

16.04.2015r.

25 092,00 zł

Lp.

Przedmiot umowy

