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Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiotem zamówienia jest odpłatne świadczenie przez Wykonawcę kompleksowej usługi
publikowania na zlecenie Zamawiającego artykułów prasowych, poprzedzonych opracowaniem
graficznym, korektą tekstu, składu oraz przygotowaniem do druku w gazecie/dzienniku o zasięgu całego
województwa dolnośląskiego oraz gazetach/dziennikach regionalnych, zasięgiem obejmującym
następujące obszary – podregion wrocławski, wałbrzyski, jeleniogórski oraz legnicki:
− max. 3 artykuły prasowe na ½ strony redakcyjnej o zasięgu całego województwa dolnośląskiego
− max. 3 artykuły prasowe na ½ strony redakcyjnej o zasięgu obejmującym podregion wrocławski
− max. 3 artykuły prasowe na ½ strony redakcyjnej o zasięgu obejmującym podregion wałbrzyski
− max. 2 artykuły prasowe na ½ strony redakcyjnej o zasięgu obejmującym podregion jeleniogórski
− max. 2 artykuły prasowe na ½ strony redakcyjnej o zasięgu obejmującym podregion legnicki
II. Celem usługi jest informowanie mieszkańców Dolnego Śląska o działaniach realizowanych przez
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP), w tym w szczególności informowanie o ogłoszonych
konkursach o dofinansowanie realizacji projektów, zasadach ubiegania się o dofinansowanie, możliwościach
realizacji projektów oraz uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego (RPO) i/lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
III. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
IV.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2016r.

V. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Opracowanie graficzne, korektę tekstu, skład, przygotowanie do druku oraz publikację artykułów prasowych
w gazecie/dzienniku o zasięgu całego województwa dolnośląskiego oraz gazetach/dziennikach regionalnych
zasięgiem obejmujących następujące obszary – podregion wrocławski, podregion wałbrzyski, podregion
jeleniogórski oraz podregion legnicki w ilościach wskazanych poniżej:
A) Obszar całego województwa dolnośląskiego - min. 1 artykuł, max. 3
B) Podregion wrocławski – min. 1 artykuł, max. 3
C) Podregion wałbrzyski – min. 1 artykuł, max. 3
D) Podregion jeleniogórski - min. 1 artykuł, max. 2
E) Podregion legnicki - min. 1 artykuł, max. 2

Lp.

1.

Przedmiot zamówienia
publikowanie artykułu
prasowego w pełnym kolorze/całe
województwo dolnośląskie

½ strony

2.

publikowanie artykułu
prasowego w pełnym kolorze/podregion

½ strony

Określone ilości i rodzaje usług są wartościami maksymalnymi i nie mogą stanowić podstaw do wnoszenia
przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości publikowanych artykułów w prasie papierowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepełnego wykorzystania limitu ilościowego powierzchni artykułów
prasowych podanych w tabeli poniżej, bez prawa do roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcy.

VI. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Artykuły będą zamieszczane sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
b) Zakres zamówienia obejmuje dla każdego artykułu jego opracowanie graficzne według wytycznych oraz
w oparciu o materiały przekazane przez Zamawiającego (treść, grafiki, logotypy itp.).
c) Emisja poszczególnych artykułów bądź ich cyklu, dokonywana jest na podstawie zleceń składanych przez
Zamawiającego na druku Wykonawcy lub w innej formie wskazanej przez Wykonawcę, przy czym
Zamawiający wyklucza możliwość telefonicznego lub ustnego zgłaszania zapotrzebowania zamieszczania
ogłoszeń. Zlecenie publikacji następować będzie na podstawie kalkulacji zlecenia przesłanej przez
Wykonawcę. Zamawiający każdorazowo określi:
− datę emisji artykułu,
− lokalizację na konkretnych stronach tematycznych,
d) Niedopuszczalne jest publikowanie artykułów na stronach i/lub w tych częściach gazety/dzienniku gdzie
przeważają treści o charakterze sensacji i skandalu lub o tematyce sportowej.
e) W przypadku nie opublikowania artykułu z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający
uprawniony jest do żądania publikacji artykułu w innym ustalonym terminie na koszt Wykonawcy.
W przypadku, gdy opublikowanie artykułu jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on
zobowiązany przedstawić propozycję zamieszczenia artykułu w innej gazecie/dzienniku spełniającej
wymogi, o których mowa w części VIII pkt. 1- 4, przy zachowaniu tego samego terminu publikacji.
Ostateczna decyzja dotycząca miejsca (gazeta) oraz terminu publikacji należy do Zamawiającego.
VII. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia:
A. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) przedstawienia Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy parametrów
technicznych, jakim powinny odpowiadać materiały przekazywane dla artykułów, przy czym niezachowanie
tych parametrów dla przekazywanych materiałów przez Zamawiającego nie uprawnia Wykonawcy do
odmowy przygotowania lub zamieszczenia artykułów;
b) każdorazowego opracowania projektu artykułu i przedstawienia go do akceptacji Zamawiającemu
w formie edytowalnej, w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego
materiałów do artykułu. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia uwag, które Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić oraz przygotować i ponownie przedstawić Zamawiającemu projekt
artykułu w terminie 1 dnia roboczego od daty otrzymania uwag. Poprawiony projekt powinien zostać
przedstawiony najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym publikację artykułu do godz. 15:00.
Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do uzyskania akceptacji projektu artykułu przez Zamawiającego
przed jego publikacją;
c) każdorazowego przekazania Zamawiającemu - w terminie 2 dni roboczych przed planowaną publikacją
– kalkulacji zlecenia zawierającej dokładne parametry artykułu tj. w szczególności jego wymiary, liczbę
modułów w cm2 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz modułów „gazetowych”, dokładne
miejsce zamieszczenia (zakres stron) artykułu w gazecie, w tym także kalkulację cenową zlecenia;

d) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ukazania się tytułu,
w którym zamieszczono artykuł:
− egzemplarza wydania gazety/dziennika w którym ukazało się artykuł,
− wersji elektronicznej zamieszczonego artykułu (do wyboru; mail lub płyta cd),
− faktury/rachunku za zamieszczenie artykułu;
e) ponownego zamieszczenia poprawionych artykułów na własny koszt w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, w przypadku wystąpienia błędów w artykułach leżących po stronie Wykonawcy. Błędy,
będące podstawą do żądania przez Zamawiającego ponownej emisji artykułów, mogą dotyczyć zarówno
strony merytorycznej zlecenia (np. niezgodności z zaakceptowanym projektem) jak i strony technicznej (zła
jakość wydruku).
B. Zamawiający zobowiązany jest do:
a) przekazania materiałów oraz wytycznych niezbędnych do opracowania graficznego artykułu (teksty,
zdjęcia, grafiki, logotypy itp.) na co najmniej 3 dni robocze przed dniem ukazania się gazety/dziennika,
w której ma zostać opublikowane artykuł;
b) przesłania potwierdzonego zlecenia usługi zamieszczenia artykułu po otrzymaniu kalkulacji zlecenia od
Wykonawcy;
c) zgłaszania uwag do przesłanego projektu artykułu w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia
jego otrzymania (jeśli dotyczy).
VIII.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

1) Gazety/dzienniki w których zamieszczone zostaną artykuły muszą być gazetami/dziennikami
regionalnymi o profilu ogólnoinformacyjnym i/lub społeczno-kulturalnym - w formie drukowanej, płatnej,
zasięgiem obejmujących poszczególne obszary województwa dolnośląskiego – podregion wrocławski,
podregion wałbrzyski, podregion jeleniogórski, podregion legnicki oraz gazecie/dzienniku o zasięgu całego
województwa dolnośląskiego.
2) Zamawiający nie dopuszcza publikacji artykułów w gazecie/dzienniku, w którym przeważają treści
o charakterze sensacji i skandalu, lub o tematyce sportowej oraz w którym pojawiają się treści erotyczne;
3) Gazeta/dziennik (publikator, tytuł prasowy), w której zamieszczane będą artykuły, winna zamieszczać
treści dotyczące wydarzeń występujących lokalnie, ukazywać się w postaci drukowanej. Nie może mieć
charakteru tabloidu (brukowca, bulwarówki).
Jako tabloid należy rozumieć gazetę wypełnioną tanią sensacją, tekstami populistycznymi
o dosadnym języku, odwołującymi się do emocji, prowokacyjnymi, nierzadko przekraczającymi normy
dziennikarskie, szata graficzna oparta na zasadzie: dużo zdjęć, mało tekstu, zdjęcia
w tabloidach często zawierają szokujące sceny, nierzadko przesycone są erotyką.
4) Wykonawca wskaże imiennie osobę/osoby (dane kontaktowe, adres e-mail, telefon) w celu sprawnego
i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.
5) Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla
przedmiotu zamówienia;
6) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
IX. Wynagrodzenie i realizacja płatności:
a) Podstawą wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę będzie publikacja artykułów/ogłoszeń
w formie zaakceptowanej przez Zamawiającego.
Faktury/rachunki należy dostarczać do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, z dopiskiem „Wydział Promocji
i Informacji”.

b) W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia, strony
zobowiązują się do ich wskazania w formie pisemnego protokołu uwag dotyczących danej publikacji
artykułu prasowego.
c) Zamawiający dokona płatności nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
poprawnie wystawionej faktury/rachunku (z zastrzeżeniem, że nie później niż do dnia 23.12.2016r.) za
wykonaną część przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie będzie przekazane na konto bankowe Wykonawcy
wskazane w fakturze/rachunku.
X. Majątkowe prawa autorskie:
a) Wykonawca na podstawie umowy przeniesie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe
i pokrewne (prawa zależne) do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania
(powielania, publikowania, edytowania, modyfikowania oraz skracania i dopisywania tekstu):
− projektami graficznymi artykułów przesłanych przez Zamawiającego i opracowanych przez Wykonawcę,
− projektami graficznymi i treścią opublikowanych artykułów przez Wykonawcę, w całości
i we fragmentach w kraju i za granicą oraz udzieli mu wyłącznego prawa na wykonywanie autorskich praw
zależnych.
b) Zamawiający oświadcza, że treść i forma artykułów i materiałów graficznych lub innych materiałów
dostarczonych Wykonawcy w celu publikacji w gazecie, nie będzie naruszała przepisów prawa
(w tym praw autorskich), zasad współżycia społecznego, ani też prawem chronionych dóbr osób trzecich,
a w szczególności, iż Zamawiającemu przysługują niezbędne prawa do posługiwania się użytymi
w artykułach, informacjami, utworami, wizerunkami, znakami towarowymi lub innymi elementami
stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej.

XI.

Kryterium oceny ofert:

W celu wybory najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął kryterium: „Cena – 100%”.
Najlepszą ofertą w rozumieniu powyższego kryterium będzie oferta o najniższej cenie.

