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1 WPROWADZENIE 

Miasto Piotrków Trybunalski od 2 listopada 2009 r. jest beneficjentem wspólnotowej pomocy  
ze środków Funduszu Spójności dla realizacji Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko – Priorytet 1 – Gospodarka wodno – ściekowa. 

Projekt ten jest jedną z największych i kluczowych w Polsce inwestycji związanych z ochroną środowiska. 

Projekt znajduje się na krajowej liście projektów indywidualnych:  
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/20110812_Lista_projektow_indywid
ualnych_Program_Infrastruktura_Srodowisko.aspx 

Obejmuje ona przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji Programu, których 
wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, dzięki 
którym ulegnie poprawie atrakcyjność inwestycyjna Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury 
technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości 
kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. 

Cele, realizowanego przez Miasto, Projektu są zgodne z celami wyznaczonymi dla Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – I oś priorytetowa. Program ten jest jednym z narzędzi 
współfinansowania realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). 

KPOŚK jest dokumentem rządowym mającym na celu wypełnienie zobowiązań przyjętych przez Polskę 
w Traktacie Akcesyjnym w zakresie wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG. Program ten stanowi plan 
działań inwestycyjnych w celu osiągnięcia pełnej zgodności z wymogami dyrektywy do końca  2015 r. 

W związku z tym, Projekt ujęty jest także w wykazie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy  
i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, stanowiącym integralną część KPOŚK. 

Wdrożenie inwestycji objętych Projektem ma w efekcie przyczynić się do rozwiązania problemu 
gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta w kwestiach oczyszczania ścieków, uzdatniania wody w 
stopniu gwarantującym osiągnięcie polskich i europejskich standardów i norm dotyczących gospodarki 
wodno-ściekowej oraz zwiększenia dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez budowę nowych 
odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz uszczelnienia istniejącego systemu sieci 
kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej. 

Osiągnięte efekty w wyniku realizacji będą jednocześnie służyć będą wypełnieniu misji i osiągnięciu 
strategicznych i operacyjnych celów rozwoju zawartych w Strategii zrównoważonego rozwoju Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego do 2017 roku. 

Spodziewane efekty projektowe będą miały, w krótszej lub dłuższej perspektywie, wpływ na osiągnięcie 
celów w następujących sferach: 

SFERA GOSPODARCZA 

Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego miasta 

SFERA SPOŁECZNA 

Stała poprawa warunków zamieszkania, obsługi i wypoczynku mieszkańców 

SFERA EKOLOGICZNA 

Europejskie standardy środowiska i zagospodarowania przestrzeni miasta 

http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/20110812_Lista_projektow_indywidualnych_Program_Infrastruktura_Srodowisko.aspx
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/20110812_Lista_projektow_indywidualnych_Program_Infrastruktura_Srodowisko.aspx
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2 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

2.1 Zakres rzeczowy i cel ogólny Projektu 

Projekt polega na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. Konieczność jego realizacji wynika z potrzeby zapewnienia mieszkańcom odpowiednich 

standardów jakości usług wodno – kanalizacyjnych, uwzględniających także odpowiednie normy  

i przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska. 

Projekt obejmuje pięć kontraktów na roboty budowlane: 

kontrakt I: „Modernizacja oczyszczalni ścieków” 

kontrakt II: „Modernizacja stacji uzdatniania wody „Szczekanica”, 

kontrakt III: „Renowacja kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej”, 

kontrakt IV: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej”, 

Kontrakt V: „Renowacja kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych”. 

Planowane inwestycje w ramach Projektu wynikają bezpośrednio i są zgodne z celami, zadaniami  

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej z sektorowymi planami i programami wyższego rzędu (poziom 

krajowy i wojewódzki) wdrażającymi politykę wspólnotową, wśród których do najważniejszych należą: 

Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014; 

Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

2.2 Planowane rezultaty zrealizowanych inwestycji (efekty ekologiczne) 

Zakłada się, że wyposażone w infrastrukturę w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków Miasto 

stanie się obszarem bardziej atrakcyjnym dla inwestorów, co przyczyni się do jego rozwoju społeczno – 

gospodarczego. 

2.2.1 kontrakt I  

przeprowadzenie prac modernizacyjnych oczyszczalni ścieków ma na celu: 

1. osiągnięcie odpowiedniej redukcji zanieczyszczeń i uzyskiwania wartości wskaźników 

zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w odpływie określonych w prawie (wskazane  

w Studium Wykonalności Projektu jako wskaźnik rezultatu), 

2. wyeliminowanie ze ścieków niektórych substancji niebezpiecznych bezpośrednio zagrażających 

życiu i zdrowiu ludzi, 

3. zmniejszenie uciążliwości zapachowej procesu technologicznego oczyszczania ścieków, 

4. zmniejszenie kosztochłonności systemu oczyszczania ścieków, m. in. poprzez zmniejszenie 

zapotrzebowania na energię elektryczną, 

5. zapewnienie bezpiecznej pracy oczyszczalni z uwzględnieniem sytuacji awaryjnych,     

6. uzyskanie wymaganych warunków ostatecznej utylizacji osadów pościekowych i odpadów 

wydzielanych w procesie oczyszczania ścieków, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

2.2.2 kontrakt II:  

przeprowadzenie prac modernizacyjnych stacji uzdatniania wody „Szczekanica” ma celu: 

1. polepszenie jakości wody poprzez redukcję związków manganu i żelaza, 



Zaplanowanie strategii komunikacji, przygotowanie i realizacja spójnych działań informacyjno-edukacyjnych oraz 

promujących Projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” 

współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

październik 2013 r. 

 

Strona 6 z 59 

 

2. uzyskanie parametrów wody zgodnych z prawem polskim i europejskim, 

3. zwiększenie ilości wody podawanej do sieci – likwidacja istniejących niedoborów (wyrównanie 

ciśnienia w sieci). 

2.2.3 kontrakt III:   

wykonanie renowacji kanalizacji deszczowej (1,2 km) i ogólnospławnej (13,4 km), 

1. zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego (poprawa jakości wód 

powierzchniowych oraz ochrony zasobów wód podziemnych), 

2. ochrona zlewni rzeki Pilicy należącej do zlewni Zalewu Sulejowskiego w zlewni Wisły, 

2.2.4 kontrakt IV: 

Efektem zrealizowania kontraktu IV będzie prawie całkowite skanalizowanie miasta - planuje się,  
że nastąpi wzrost stopnia skanalizowania mieszkańców z 89% do 98%. 

budowa kanalizacji sanitarnej (17,7 km) spowoduje: 

1. możliwość przyłączenia się do sieci ok 1500 mieszkańcom miasta (wskazane w Studium 

Wykonalności Projektu jako wskaźnik rezultatu), 

2. uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta (likwidacja szamb), 
3. zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego, 

4. ochrona zlewni rzeki Pilicy, należącej do zlewni Zalewu Sulejowskiego w zlewni Wisły, 

5. wzrost zainteresowania budownictwem w rejonie peryferyjnych ulic, zagęszczenie zabudowy  

i wzrost liczby mieszkańców; 

budowa sieci wodociągowej (5,7 km) przyczyni się do: 

1. zapewnienia ciągłości zasilania znacznej części miasta w przypadku wystąpienia awarii  

na sieci, 
2. wyrównania ciśnienia wody w sieci, 

3. poprawy standardu życia ludności, 

4. nieznaczny wzrost ilości mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej. 

2.2.5 kontrakt V:   

efektem przeprowadzenia renowacji kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych (12,9 km kanału 
tłocznego i 6,7 km  kanału otwartego) będzie: 

1. zwiększenie przepustowości kanału, 

2. ochrona zlewni rzeki Pilicy należącej do zlewni Zalewu Sulejowskiego w zlewni Wisły, 

3. ochrona samego Zalewu Sulejowskiego, o istotnym potencjale turystyczno-rekreacyjnym 
zlokalizowanego na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. 

2.3 Strony zaangażowane w realizację Projektu 

Beneficjent Projektu – Zamawiający/Inwestor 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Instytucja Zarządzająca 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 
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Instytucja Pośrednicząca 
Ministerstwo  Środowiska 
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

Instytucja Wdrażająca 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ul. Konstruktorska 3a , 02 – 673 Warszawa 

2.4 Kluczowe terminy, stan zaawansowania realizacji Projektu  

Zakończenie rzeczowe Projektu: 31.12.2014 r. 
w tym : 

kontrakt I: termin zakończenia do 30.06.2014 r.; 
stan realizacji:  podpisano umowę z wykonawcą 04 października 2012r. 

kontrakt II: termin zakończenia do 30.09.2012 r., 
stan realizacji: zakończono 

kontrakt III: termin zakończenia do 30.06.2013 r., 
stan realizacji: zakończono 

kontrakt IV: termin zakończenia do 30.09.2014 r.; 
stan realizacji: zakończono budowę wodociągów; sukcesywnie wyłaniani są wykonawcy robót 
budowlanych dla odcinków kanalizacji sanitarnej (pozostały do wybudowania 2 odcinki sieci) 

kontrakt V: termin zakończenia do 31.12.2014 r. 
stan realizacji: planowane wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy w  2013 r.; 

Zakończenie realizacji Projektu wraz z potwierdzeniem efektów rzeczowych: 31.12.2015 r. 

 



Zaplanowanie strategii komunikacji, przygotowanie i realizacja spójnych działań informacyjno-edukacyjnych oraz 

promujących Projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” 

współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

październik 2013 r. 

 

Strona 8 z 59 

 

3 DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE 
KOMUNIKACJI 

Od momentu podpisania Umowy o dofinansowanie Miasto, dla wypełnienia zobowiązań z niej 
wynikających, zgodnie z treścią wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego i Zasad promocji projektów 
dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 podejmowało 
działania wskazane jako obowiązkowe dla beneficjentów, którzy realizują  przedsięwzięcie 
współfinansowane ze środków europejskich, które uzyskało, na podstawie  
art. 39 Rozporządzenia 1083/2006,  status „dużego projektu”.  

1. Uruchomiono stronę Projektu (sierpień 2010 r.): www.oczyszczalniapiotrkow.pl, która do marca 
2012 była aktualizowana przez pracowników Zamawiającego (obecnie nie jest aktywna, 
Zamawiający nie przedłużył  świadczenia usługi hostingowej), 

2. Na bieżąco zamieszczane są informacje o postępie realizacji Projektu: otwarciu ofert  
w prowadzonych postępowaniach przetargowych, rozpoczęciu i zakończeniu etapów, wyłonieniu 
wykonawców,  realizacji robót budowlanych, itp.;  

na stronach internetowych:  
www.piotrkow.pl, www.naszemiasto.pl  i  www.epiotrkow.pl  

w prasie lokalnej: Ziemia Piotrkowska, Dziennik Łódzki, Tydzień Trybunalski 

3. Zamontowano 14 tablic informacyjnych w miejscu realizowanych robót, 

4. Zorganizowano spotkania zainteresowanych mieszkańców z wykonawcami – projektantami w celu 
zaprezentowania koncepcji programowo – przestrzennej modernizacji oczyszczalni ścieków 
(kontrakt I) oraz koncepcji renowacji kanału tłocznego (kontrakt V) - pierwszego etapu prac  
(8 listopada 2010 r.), 

5. Zorganizowano konferencje prasowe podsumowujące dotychczasową realizację projektu  
– 30 grudnia 2010r., 20 grudnia 2011r., 16 października 2012r., 21 listopada 2012r. 

6. Zorganizowano spotkania z właścicielami nieruchomości, które przewidziane są do podłączenia  
do nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej:  

 na etapie prac projektowych ws. dokonania uzgodnień lokalizacji sieci i przyłączy  
oraz  uzyskania zezwoleń na wejście w teren (styczeń,  luty 2010 r.), 

 informacyjne o konieczności przyłączania się do sieci, zasadach, procedurach  
i terminach oraz w celu uzyskania deklaracji mieszkańców o przyłączeniu się (wrzesień 2011 r.),  

7. Na bieżąco, prowadzona jest korespondencja z właścicielami nieruchomości  przewidzianych  
do podłączenia. Po dokonaniu wyboru wykonawcy robót budowlanych, polegających na budowie 
kanalizacji sanitarnej mieszkańcy są informowani o terminie rozpoczęcia, zakończenia robót oraz 
konieczności i warunków podłączenia się do nowo wybudowanej sieci, 

8. Na bieżąco udzielana jest informacja na temat postępu prac przez pracowników Zamawiającego 
odpowiedzialnych za realizację Projektu „na miejscu” w godzinach urzędowania, 

9. Zamieszczono publikacje nt. Projektu w: 
 dodatku Dziennika Łódzkiego pt. „Przewodnik inwestycyjny” z dnia 27.09.2011 r., 
 Rzeczpospolitej pt. „Piotrków mistrzem unijnych dotacji” z dnia 21.07.2010 r.; 

10.  Zorganizowano dni otwarte dla mieszkańców na Stacji Uzdatniania Wody „Szczekanica”  
30.11.-01.12.2012r.  związane z zakończeniem Kontraktu nr II - Modernizacja SUW „Szczekanica”. 

http://www.oczyszczalniapiotrkow.pl/
http://www.piotrkow.pl/
http://www.naszemiasto.pl/
http://www.epiotrkow.pl/
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4 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Zaplanowanie strategii komunikacji, przygotowanie i realizacja spójnych działań informacyjno-

edukacyjnych oraz promujących Projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków  

w Piotrkowie Trybunalskim”. 

4.1 Nr CPV: Przedmiot główny 
79340000-9 – usługi reklamowe i marketingowe 
79416000-3 – usługi public relations 
79342200-5 – usługi w zakresie promocji 
79341400-0 – usługi prowadzenia kampanii reklamowych 
92221000-6 - Usługi produkcji telewizyjnej 

4.2 Nr CPV: Dodatkowe przedmioty 
79822500-7 – usługi projektów graficznych 
79960000-1 – usługi fotograficzne i pomocnicze 
79416200-5 – usługi doradcze public relations 
39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne 
22462000-6 – materiały reklamowe 
32321300-2 – materiały audiowizualne 
92111200-4 – produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo 
79952000-2 – usługi w zakresie organizacji imprez 
92000000-1 –usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 
79952100-3 – usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych 
55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 
79970000-4 – usługi publikacji 
79823000-9 – usługi drukowania i dostawy 
79824000-6 – usługi drukowania i dystrybucji 
79570000-0 – usługi w zakresie tworzenia list adresowych oraz usługi wysyłkowe 
72413000-8 – usługi w zakresie projektowania stron www 
60000000-8 – usługi transportowe 
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5 CELE DZIAŁAŃ I GRUPY DOCELOWE 

5.1 Cel ogólny 

Spełnienie wymagań określonych przepisami prawa wspólnotowego (Rozporządzenie Rady (WE)  
nr 1083/2006 oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006) oraz krajowego (Wytyczne Ministra 
Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w 
Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013  oraz Plany komunikacji 
poszczególnych programów). 

5.2 Cele komunikacyjne 

5.2.1 Nadrzędny cel komunikacyjny 

Zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w Projekcie 
realizowanym w ramach PO IiŚ. 

5.2.2 Strategiczny cel komunikacyjny  

Celem strategicznym działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych w Projekcie jest promocja 
Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” poprzez 
wspieranie realizacji jego celów, budowę pozytywnego wizerunku oraz kształtowanie postaw 
proekologicznych i zachęcanie przyszłych użytkowników do korzystania z rezultatów Projektu. 

W celu osiągnięcia celu strategicznego, proces komunikacji w Projekcie musi być zaprojektowany  
w oparciu o klasyczny model zaangażowania odbiorcy: 

 
1. Budowa świadomości na temat rezultatów i korzyści jakie dostarczy Projekt 

2. Podniesienie wiedzy w zakresie tematyki związanej z Projektem 

3. Budowa akceptacji wobec zmiany jaka wynika z realizacji Projektu 

4. Włączenie odbiorcy do działania już na etapie realizacji Projektu 

5. Lojalność w korzystaniu z rozwiązań dostarczanych przez Projekt 

5.2.3 Operacyjne cele komunikacyjne  

Uszczegółowieniem tak sformułowanego celu strategicznego i wynikającego z niego systemu 
komunikacji są cele operacyjne komunikacji Projektu, wyszczególnione poniżej. Podejście to jest 
podstawą w doborze sposobu realizacji i sekwencji działań informacyjnych, edukacyjnych  
i promocyjnych.  

1. zwiększenie poziomu wiedzy opinii publicznej na temat celów i korzyści wynikających  

z realizacji Projektu (podniesienie poziomu życia mieszkańców, umożliwienie rozwoju miasta-

rozwój budownictwa, zwiększenie konkurencyjności miasta i gminy) 

2. promowanie Projektu poprzez wyeksponowanie pozytywnych efektów środowiskowych 
(nowoczesność infrastruktury, bezpieczeństwo ekologiczne obszaru objętego Projektem) 

3. budowanie akceptacji dla Projektu: przekonanie mieszkańców o konieczności realizacji/ 
uświadomienie wagi przedsięwzięcia i przekazanie informacji o ewentualnych kosztach 
zaniechania – uzasadnienie dlaczego Miasto podjęło się tak kosztownego Projektu (spełnienie 
norm – bezpieczeństwo ekologiczne, uniknięcie kar,  wypełnienie zobowiązań traktatowych – 
spełnienie wymagań KPOŚK, zmniejszenie barier rozwojowych) 
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4. wzmacnianie zaangażowania lokalnej społeczności w osiągnięcie efektów ekologicznych 
przewidzianych we wdrażanym Projekcie – zbudowanie poczucia identyfikacji mieszkańców  
z przyczynami, dla których istnieje konieczność realizacji inwestycji / zrozumienie, że inwestor – 
Miasto działa na ich rzecz i w ich imieniu  (uświadomienie, że oni sami generują potrzebę  
i bezwzględną konieczność przeprowadzenia inwestycji, ponieważ są częścią środowiska,  
co wynika z naturalnych procesów życiowych), 

5. zwiększenie poziomu wiedzy na temat zagrożeń i skutków wynikających ze stosowania 
nieszczelnych szamb, wylewania nieczystości do gruntu (przekazanie informacji  
o konieczności ich likwidacji w miejscach gdzie Miasto stworzyło możliwość przyłączenia się  
do miejskiej sieci), 

6. propagowanie przyłączania się do wybudowanej sieci kanalizacyjnej poprzez informowanie 
mieszkańców, że koszt 1m3 odbioru ścieków z szamb jest znacznie wyższy od kosztu 
wynikającego z taryfy za ścieki (pod warunkiem posiadania szczelnego zbiornika na 
nieczystości), 

7. niwelowanie ewentualnych konfliktów i obaw związanych ze skutkami finansowymi realizacji 
inwestycji objętych Projektem w wyniku zasady „zanieczyszczający płaci”, 

8. budowa zaufania do inwestora i jego pozytywnego wizerunku – stworzenie pozytywnej 
atmosfery wokół Projektu wśród mieszkańców, środowisk  opiniotwórczych i organów 
administracji publicznej odpowiedzialnych za wydawanie decyzji  (przejrzystość procesu 

inwestycyjnego, jawność informacji). 

5.3 Grupy docelowe 
1. ogół mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

2. odbiorcy rezultatów inwestycji – mieszkańcy, którym w ramach realizacji projektu 

umożliwiono podłączenie do kanalizacji sanitarnej w ulicach:  

 Gęsia, Kasztelańska, Topolowa, Twardosławicka, Słowackiego, Dworska, Zawodzie, 

Roosevelta, Graniczna, Świerczowska, Zalesicka, Zamiejska, Przedmiejska, Lisia i Grabska, 

Świerczów, Przemysłowa, Malinowa, Zajęcza, Kasztanowa, Świerkowa; 

3. środowiska opiniotwórcze, liderzy-radni, przedstawiciele rad osiedli, 
4. pracownicy organów administracji publicznej województwa łódzkiego, powiatu piotrkowskiego, 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek odpowiedzialnych za wydawanie decyzji, 
5. pracownicy zaangażowani bezpośrednio i pośrednio we wdrażanie Projektu (w tym pracownicy 

instytucji współfinansujących Projekt), 
6. usługodawcy: projektanci wod. – kan., wykonawcy robót budowlanych wod. – kan., 
7. instytucje współfinansujące czynności związane z przyłączeniem nieruchomości do miejskiej 

sieci kanalizacyjnej, 

8. osoby/instytucje zainteresowane absorpcją Funduszy Europejskich, 
9. pracownicy instytucji propagujących tematykę związaną z  Funduszami Europejskimi, 
10. branżyści wod. – kan., 
11. media; 

5.3.1 Demografia  
dane za 2012 rok: 
ludność Piotrkowa Trybunalskiego ogółem: 76 886 osób 
kobiety: 40 949 osób, mężczyźni: 35 937 osób, 

w wieku przedprodukcyjnym (9-17 lat): 13 642 osób,  
w wieku produkcyjnym (18-64 lata): 48 416 osób,  
w wieku poprodukcyjnym: 14 828 osób, 
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5.4 Główne bariery w nawiązaniu skutecznego kontaktu z odbiorcami 

1. obawa przed znacznym wzrostem cen za usługi sektora wodno-kanalizacyjnego w związku  
z realizowanym Projektem, w ramach którego wartość wytworzonego majątku spowoduje 
podwyższenie kosztów, będących podstawą do podniesienia taryf za dostarczaną wodę  
i odprowadzanie ścieków. Przenoszenie kosztów inwestycji jest zgodne z zasadą 
„ZANIECZYSZCZAJĄCY  PŁACI” – jedną z głównych zasad wspólnotowej polityki  
w zakresie środowiska naturalnego (art. 174 traktatu WE) i ma zastosowanie na całym 
terytorium Wspólnoty, wg której koszty zanieczyszczenia środowiska i środki 
zapobiegawcze były ponoszone przez tego, kto spowodował zanieczyszczenie. 

2. brak wystarczającej wiedzy na temat ewentualnych skutków finansowych w formie kar 
nałożonych na Polskę w wyniku niezrealizowania lub nieterminowej realizacji przez gminy 
zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK),  
a także ewentualnego zwrotu przyznanej dotacji na realizację Projektu, 

3. brak wiedzy o kosztach nieprzestrzegania wymogów środowiskowych wynikających  
z przepisów prawa, m.in. w postaci kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
do wód lub do ziemi w sytuacji rezygnacji z inwestycji, 

4. niewystarczająca wiedza na temat korzyści dla mieszkańców, wynikających z podjętej przez 
Miasto inwestycji, 

5. obawa przed wzrostem zobowiązań finansowych, wynikających z podniesienia wartości 
nieruchomości (opłaty adiacenckie) poprzez dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej, 

6. niechęć do przyłączania się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej z powodu niskiej 
świadomości proekologicznej, 

7. brak wystarczającej wiedzy na temat skutków finansowych, wynikających z niespełnienia przez 
mieszkańców obowiązków związanych z koniecznością przyłączenia się do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, 

8. obawa mieszkańców przed wysokimi kosztami budowy odcinków od zabudowań do granic 
nieruchomości, które zobowiązani są ponosić we własnym zakresie, 

9. niewystarczająca wiedza na temat możliwości, jakie daje nam wykorzystanie środków 
europejskich w kontekście koniecznych do wypełnienia obowiązków wynikających z prawa 
polskiego i europejskiego; 
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6 ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY ZAMÓWIENIA 

6.1 Opracowanie Wstępnej koncepcji komunikacji Projektu pn: „Modernizacja  
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” 

Wstępna koncepcja zostanie przygotowana na etapie oferty i podlegać będzie ocenie Zamawiającego  
wg kryteriów opisanych w pkt XX IDW SIWZ. 

6.1.1 Zawartość Wstępnej koncepcji komunikacji 

Wstępna koncepcja komunikacji powinna zawierać co najmniej: 

1. Propozycje planu kampanii informacyjno – edukacyjnej i promującej Projekt, w części 

wykraczającej poza minimum opisane w niniejszym SOPZ w pkt 6.4.8. Wykonawca 

przedstawi propozycje z uwzględnieniem elementów wskazanych w pkt 6.3.1.1 SOPZ. 

2. Koncepcje realizacji akcji edukacyjnych i promocyjnych opisanych w pkt 6.4.9 niniejszego 

SOPZ. Koncepcja powinna zawierać w szczególności elementy wskazane w pkt 6.3.1.3 SOPZ. 

3. Dodatkowe, proponowane i rekomendowane przez Wykonawcę akcje edukacyjne  

i promocyjne, opracowane wg opisu w pkt 6.3.1.3 SOPZ  (min. 3 szt.).  

4. Dodatkowe, proponowane i rekomendowane przez Wykonawcę materiały/artykuły 

promocyjne (min. 20 szt., w tym 10 szt. przeznaczonych na nagrody) 

5. Inne propozycje Wykonawcy sposobów osiągnięcia celów komunikacyjnych, nie ujęte  

w SOPZ , zawierające co najmniej, rodzaj rekomendowanych działań komunikacyjnych wraz  

z uzasadnieniem, ich cele komunikacyjne, planowane efekty, grupy docelowe, ilość, 

częstotliwość, zasięg, terminy,  scenariusze, sposoby promocji, kanały i narzędzia przekazu  

wraz z uzasadnieniem, orientacyjny koszt.  

6. Wstępną koncepcję indywidualnej identyfikacji wizualnej (hasło/slogan, etc.) o charakterze 

przekazu reklamy społecznej, odwołującymi się:  

 do skojarzenia Miasta z działalnością proekologiczną, 
 do zachęcenia i zmobilizowania mieszkańców do przyłączenia się do sieci kanalizacji 

sanitarnej.  
Wykonawca przedstawi po min. 3 propozycje/pomysły kreatywne wraz z projektami 
graficznymi i opisem z założeniami i genezą pomysłu (dla każdego przekazu).  

7. Wstępny projekt strony internetowej Projektu. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego  

dotyczący zaprojektowania, wykonania, uruchomienia oraz obsługi serwisowej strony 

internetowej Projektu został zamieszczony w pkt 6.5 SOPZ. 

6.2 Przeprowadzenie badania opinii grup docelowych i określenie bazowej wartości 
wskaźników  

1. Wykonawca zweryfikuje założenia ujęte w SOPZ, tj. ustali stan bazowy poprzez przeprowadzenie 

badania opinii publicznej. 

W efekcie badań możliwe będzie precyzyjne określenie potrzeb informacyjnych poszczególnych 

grup docelowych Projektu, a także odpowiedni dobór i planowanie działań promocyjnych. 

Założenia, uzasadnienia, opisy działań i narzędzi mają wynikać z wniosków, będących efektem,  

w szczególności,  diagnozy rodzajów potrzeb, stanu świadomości ekologicznej,  stanu wiedzy na 
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temat wkładu finansowego Unii Europejskiej, stanu wiedzy o Projekcie i jego efektach,  opinii  

i obaw grup odbiorców, itp. 

Badanie opinii pozwoli również na weryfikację zdefiniowanych w Projekcie ryzyk, bądź 

określenie dodatkowych, dotychczas niezidentyfikowanych, których obsługa może nastąpić 

przy pomocy realizacji odpowiednio dobranych działań informacyjnych, edukacyjnych  

i promocyjnych.  

W oparciu o wyniki badania możliwe będzie planowanie działań na wypadek kryzysu 

komunikacyjnego.  

2. Wykonawca określi we własnym zakresie grupy respondentów i ich liczebność podlegających 

badaniu opinii, aby zapewnić uzyskanie wystarczających wyników do weryfikacji założeń SOPZ  

i opracowania Strategii komunikacji, z tym że uwzględni minimum Zamawiającego, który 

zakłada, że badaniu podlegać będą w szczególności przedstawiciele następujących grup 

docelowych: 

 ogół mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego – liczebność respondentów 1000 osób, 

 mieszkańcy, którym w ramach realizacji Projektu umożliwiono podłączenie do kanalizacji 
sanitarnej (ulice zostały wyszczególnione w pkt 5.3 (2) - liczebność respondentów 150 osób, 

 uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych (licea, technika szkoły zawodowe, itd.)  
i szkół podstawowych (klasy IV-VI) – liczebność respondentów 300 osób (3 x 100 osób 
przypadających na każdą ze szkół). 

3. Badania opinii zostaną przeprowadzone w formie ankiet lub wywiadu kwestionariuszowego.  

4. Treść pytań jest zadaniem Wykonawcy, do którego należy także określenie ilości i rodzaju pytań 

zawartych w kwestionariuszu i ankiecie. Kwestie te podlegają weryfikacji Zamawiającego,  

a przed przeprowadzeniem badania  Wykonawca uzyska jego akceptację. 

5. Wyniki badania Wykonawca sporządzi w formie Raportu wstępnego (zakres i jego forma zostały 

opisane w pkt 7.2.1).  

6. Wnioski i rekomendacje zawarte w Raporcie wstępnym posłużą do monitorowania efektów 

prowadzonych działań, optymalizację komunikacji na poszczególnych etapach realizacji 

Projektu oraz dokonania pomiaru osiągnięcia celów operacyjnych Projektu.  

7. Konstrukcja szczegółowego zestawu wskaźników wraz z metodologią ich pomiaru będzie 

zadaniem Wykonawcy. 

8. Elementy Raportu wstępnego, w szczególności wartości wskaźników, zostaną zapisane  

w Strategii komunikacji Projektu pn: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków  

w Piotrkowie Trybunalskim”, Planie kampanii informacyjno-edukacyjnych i promujących Projekt 

oraz Planie akcji edukacyjnych i promocyjnych i Harmonogramie pozostałych działań 

informacyjno - edukacyjnych i promujących Projekt.  

6.3 Opracowanie Strategii komunikacji Projektu  

1. Opracowanie Strategii komunikacji polega na uszczegółowieniu planu komunikacji zawartego  

w niniejszym SOPZ , 

2. Planowanie działań informacyjno-edukacyjnych i promujących (krótkofalowych jak i długofalowych) 

w zakresie doboru optymalnych form, kanałów i środków przekazu musi stanowić spójną 

koncepcję służącą osiągnięciu celów wskazanych przez Zamawiającego.  
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3. Szczegółowe decyzje dotyczące doboru elementów kampanii zostaną oparte o wyniki badania opinii 

wybranych grup (opisanych w pkt 6.2.[2]) odbiorców Projektu (stan bazowy), dotyczące 

wyjściowego poziomu akceptacji i wiedzy na temat Projektu. 

4. Strategia stanowić będzie odrębny dokument pt. Strategia komunikacji Projektu pn: „Modernizacja  

i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”.  

5. Strategia komunikacji wymaga akceptacji Zamawiającego.  

6. Strategia komunikacji musi zawierać wszelkie elementy „Wstępnej koncepcji komunikacji Projektu pn: 

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”, będącej elementem 

oferty Wykonawcy. 

7. Strategia komunikacji zostanie zaplanowana w ścisłej współpracy z Zamawiającym. Wykonawca 

uwzględni wszystkie wytyczne Zamawiającego określone w SOPZ (dalej w pkt. 6.3 zostały określone  

elementy, które stanowią wymagane minimum) i uwagi zgłoszone podczas weryfikacji każdego 

elementu Strategii złożonego do akceptacji. 

8. Wykonawca zaktualizuje ramowe harmonogramy oraz zmodyfikuje plany szczegółowe Strategii  

w szczególności w przypadku: 

 wystąpienia zmian w przebiegu Projektu, 

 konieczności weryfikacji działań, wynikającej z wartości wskaźników otrzymanych  
w wyniku  monitoringu opinii wybranych grup docelowych, 

 zmiany dokumentów określających wytyczne i zasady prowadzenia działań informacyjno - 
promocyjnych. 

6.3.1 Zawartość Strategii komunikacji 

Strategia komunikacji powinna zawierać co najmniej: 

1. Opis sposobów osiągnięcia celów komunikacyjnych, 

2. Główne założenia dla komunikacji, 

3. Szczegółowy opis grup docelowych w komunikacji wraz z opisem kanałów dotarcia do grup 

docelowych wraz z rekomendacją i uzasadnieniem,  

4. Szczegółowy opis działań komunikacyjnych (rodzaj, charakter, częstotliwość, ilość, zasięg) wraz z 

rekomendacją i uzasadnieniem oraz wskazanie ich spodziewanych rezultatów, 

5. Określenie czasu trwania poszczególnych działań komunikacyjnych: informacyjnych, 

edukacyjnych, promocyjnych (reklamowych) wraz z określeniem natężenia ich prowadzenia  

w całym okresie wdrażania Strategii, 

6. Wskazanie i opis narzędzi dla poszczególnych rodzajów działań komunikacyjnych w zależności 

od ich rodzaju i charakteru wraz z rekomendacją i uzasadnieniem (w tym opracowanie list 

materiałów/artykułów promocyjnych), 

7. Koncepcję indywidualnej identyfikacji wizualnej (hasło/slogan, etc.), o charakterze przekazu 

reklamy społecznej , odwołującymi się:  

 do skojarzenia Miasta z działalnością proekologiczną, 

 do zachęcenia i zmobilizowania mieszkańców do przyłączenia się do sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

Na podstawie wybranej przez Zamawiającego jednej spośród trzech propozycji przedstawionych 
przez Wykonawcę na etapie Wstępnej koncepcji komunikacji. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji koncepcji indywidualnej identyfikacji 
wizualnej przed jej zastosowaniem. 
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8. Opis metod prowadzenia monitoringu i sposobów ewaluacji całości działań, ze wskazaniem 

wskaźników/mierników działań i narzędzi przypisanych do każdego celu operacyjnego, 

9. Wskazówki w celu minimalizacji ryzyk Projektu (patrz: pkt 5.4 SOPZ) poprzez działania 

komunikacyjne. 

10. Harmonogram finansowo – rzeczowy wdrażania Strategii, którego forma i ujęcie winno być 

skorelowane ze sposobem rozliczeń wskazanym w tabeli zawartej w pkt 10 SOPZ.. 

Działania promocyjne realizowane w ramach Strategii komunikacji powinna cechować: innowacyjność, 
nowoczesność oraz wykorzystanie niestandardowych narzędzi. 

Wszystkie przekazy na wszystkich nośnikach muszą uwzględniać nadrzędny system identyfikacji 
wizualnej dla działań informacyjno – edukacyjnych i promujących Projekt,   
tj. wymagania z zakresu informacji i promocji projektu unijnego. 

W ramach działań przygotowawczych zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie co najmniej: 

6.3.1.1 Planu kampanii informacyjno-edukacyjnych i promujących Projekt 

1. Plan kampanii informacyjno-edukacyjnych i promujących Projekt składać się będzie  

w szczególności z następujących elementów: 

 Identyfikacja celów operacyjnych kampanii, 

 Charakterystyka, analiza oczekiwań i segmentacja publiczności (grupy docelowe) kampanii, 

oraz dobór najskuteczniejszych kanałów i narzędzi dotarcia do grup docelowych, 

 Plan zakupu mediów (plany medialne), 

 Harmonogram uwzględniający terminy potrzebne do przygotowania i wyprodukowania 

nośników i narzędzi (m.in. dostarczania zamówień, materiałów gotowych do druku, emisji), 

 Szczegółowy harmonogram kampanii, 

 Szczegółowy budżet kampanii; 

2. Kampanie mają być skierowane przede wszystkim do lokalnego odbiorcy - Wykonawca będzie 

brał pod uwagę media o charakterze lokalnym.  

Pod pojęciem „media o charakterze lokalnym” będzie brał uwagę odwołanie się do dwóch 

podstawowych kryteriów: lokalnego zasięgu oddziaływania mediów (terytorialnego  

i społecznego) i lokalnego zakresu zainteresowania. Treści przekazywane przez te media 

związane są z życiem określonego, miejscowego środowiska (miasta Piotrkowa Trybunalskiego). 

Prasą, pismem, tytułem, radiem, telewizją o charakterze lokalnym są więc wszystkie media,  

na których zawartość składają się relacje z wydarzeń, zjawisk i procesów związanych  

z miejscowym obszarem jego rozpowszechniania (nawiązujące do miejscowej rzeczywistości 

społecznej, politycznej i gospodarczej), i które odpowiadają na zainteresowania i potrzeby 

wydzielonych grup odbiorców pochodzących z określonych środowisk.  

3. Oddziaływanie kampanii w mniejszym zakresie dotyczyć ma także regionu (obszar 

oddziaływania regionalnego rozumiany jest w niniejszej SIWZ jako obszar podregionu  

piotrkowskiego wg nomenklatury  Głównego Urzędu Statystycznego).  

4. Kampanie powinny dotyczyć: 

 Przekaz I: Promowania Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków  

w Piotrkowie Trybunalskim” poprzez wyeksponowanie jego rezultatów, w szczególności: 

 zwiększenie ochrony środowiska obszaru objętego Projektem, budowa efektywnych, 

nowoczesnych obiektów infrastruktury miejskiej o niskiej kosztochłonności,  

 poprawa jakości życia mieszkańców, 
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 udziału środków wspólnotowych w realizowanym Projekcie – rola Unii Europejskiej  

w dążeniu do zrównoważonego wzrostu i spójności regionalnej; 

 Przekaz II: Wzmacniania identyfikacji społeczności lokalnej z Projektem i jej efektami:  

 budowa świadomości proekologicznej, 

 budowa zaangażowania społeczności lokalnej poprzez propagowanie przyłączania się do 

wybudowanej sieci kanalizacyjnej; 

Plan wymaga akceptacji Zamawiającego. 

6.3.1.2 Harmonogramu konferencji 

1. Konferencje prasowe. 

2. Konferencje na zakończenie kontraktów. 

3. Konferencja na zakończenie Projektu. 

Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego. 

6.3.1.3 Planu akcji edukacyjnych i promocyjnych  

Akcje, wybrane przez Zamawiającego (max 8 szt. o najwyższej liczbie punktów uzyskanych podczas 
weryfikacji ofert), stanowiące rozwinięcie ich koncepcji przedstawionej na etapie oferty zostaną 
zaplanowane i zrealizowane.  

Jednocześnie, Zamawiający przewiduje, ze Plan akcji edukacyjnych i promocyjnych, składać się będzie  
w szczególności z następujących elementów: 

 Identyfikacja celów operacyjnych akcji, 

 Planowane efekty,  

 Charakterystyka, analiza oczekiwań i segmentacja publiczności (grupy docelowe) akcji, 

 Termin realizacji, 

 Szczegółowy scenariusz akcji – program przebiegu (plan) wraz z opisami poszczególnych 

działań, 

 Plan aranżacji miejsca akcji (w przypadku imprezy plenerowej), regulamin (w przypadku 

konkursu, gry, zawierający katalog nagród oraz opis zasad ich przyznawania itp.), 

 Koncepcja (plan) promocji akcji wraz z harmonogramem działań promujących akcję, 

 Harmonogram uwzględniający terminy potrzebne do przygotowania i wyprodukowania 

nośników i narzędzi (m.in. dostarczania zamówień, materiałów gotowych do druku, emisji), 

 Szczegółowy harmonogram przebiegu akcji, 

 Szczegółowy budżet akcji; 

Plan wymaga akceptacji Zamawiającego. 

6.3.1.4 Harmonogramu pozostałych działań wspierających promocję 

Pozostałe działania będą prowadzone przez cały okres współpracy. W ramach tych działań Wykonawca 
uwzględni co najmniej: 

 Stałą obsługę prasową Projektu (opracowanie regularnych informacji prasowych oraz 

utrzymywanie ciągłych kontaktów z mediami prowadzonych w imieniu Zamawiającego), 

 Prowadzenie list kontaktowych,  

 Organizację i wsparcie przedstawicieli Zamawiającego w udziale w spotkaniach 

informacyjnych dla mieszkańców, 

 Wykonywanie usług filmowania dokumentujących przebieg realizacji Projektu, 
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 Wykonywanie usług fotograficznych dokumentujących przebieg realizacji Projektu, 

 Przygotowanie i obsługę stoiska podczas wydarzeń plenerowych organizowanych przez 

Miasto, 

 Wsparcie przedstawicieli Zamawiającego w redagowaniu treści przeznaczonych  

do publikacji w prasie i na stronie www,  

 Monitorowanie mediów, 

 Gromadzenie i archiwizacja wszystkich narzędzi ujętych w Strategii komunikacji w postaci 

papierowej i cyfrowej przyporządkowanych do poszczególnych działań. 

Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego. 

6.3.1.5 Planu  komunikacji w sytuacjach kryzysowych  

Plan komunikacji w sytuacjach kryzysowych zostanie opracowany na wypadek wystąpienia sytuacji 

kryzysowej w Projekcie, która niesie ze sobą zagrożenie dla wizerunku i reputacji Projektu oraz 

Zamawiającego oraz zagraża nieprzerwanej komunikacji i rodzi wątpliwości czy też potencjalne 

konflikty z odbiorcami przekazu/rezultatów Projektu. 

Plan wymaga akceptacji Zamawiającego. 

6.3.1.6 Planu dostarczania materiałów/artykułów promocyjnych i nagród 

Plan będzie uwzględniał w szczególności: 

1. Terminy opracowania projektu graficznego nadruków na artykułach/materiałach, wprowadzenia 

ewentualnych  uwag i akceptacji Zamawiającego, 

2. Terminy przedłożenia przez Wykonawcę próbek przed produkcją materiałów/artykułów 

promocyjnych, wprowadzenia uwag i akceptacji Zamawiającego. 

3. Terminy dostarczania gotowych materiałów/artykułów z podziałem wg: 

 rodzaju: materiały/artykuły akcydensowe i nieakcydensowe/nagrody. 

 przyporządkowania ich poszczególnym działaniom. 

Plan wymaga akceptacji Zamawiającego. 

6.4 Wdrożenie Strategii komunikacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco monitorować aktualność ww. dokumentów  
i odpowiednio, w razie konieczności spełnienia wymagań, dokonywać modyfikacji prowadzonych 
działań ujętych w Strategii komunikacji. 

2. Wykonawca bedzie wdrażał Strategię, w tym zrealizuje kampanię-edukacyjną i promującą, 

zgodnie z wymaganiami opisanymi poniżej oraz na podstawie opracowanych przez Wykonawcę 

i zaakceptowanych przez Zamawiającego dokumentów: 

 Planem kampanii informacyjno-edukacyjnych i promujących Projekt  

 Planem konferencji 

 Planem akcji  edukacyjnych i promocyjnych 

 Harmonogramem pozostałych działań wspierających promocję, 

 Planem  dostarczania materiałów/artykułów promocyjnych i nagród 
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3. Wykonawca  będzie stosował nadrzędny  system identyfikacji wizualnej. Wykonawca 

zobowiązany jest zapoznać się i stosować w realizacji zamówienia zasady, wytyczne opisane  

w następujących dokumentach: 

 Zasady, dokumenty, logo promocji projektów dla beneficjentów PO IiŚ:  

http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx 

http://www.pois.gov.pl/zpfe/Strony/Zasady.aspx 

http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx 

 Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2007-2013 

http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Documents/20120426_Zasady_promocji_benef_POIiS_ver_2_

0_korekta_bez_trybu.pdf 

 Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic 

i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura i Środowisko  

http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Documents/20120426_Manual_POIS_UE_ver2_0.pdf 

 Plan komunikacji Programu Infrastruktura i Środowisko 

http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx 

 Wytyczne dotyczące zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz logo 

Funduszu: 

http://new.wfosigw.lodz.pl/strona/strony.php?id=9 

 Poradnik językowy pt. „Jak pisać o Funduszach Europejskich” 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Jak_pisac_o_Fund

uszach_Europejskich_120810.pdf 

4. Wykonawca zastosuje wybrany przez Zamawiającego slogan/hasło na niektórych, 

zaproponowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego, materiałach 

informacyjnych i promocyjnych.   

5. We wszystkich działaniach Wykonawcy określonych w pkt 6.4 SOPZ wymagana jest akceptacja 

Zamawiającego dla form, projektów i innych niedookreślonych w niniejszym SOPZ szczegółów 

tych działań. 

6.4.1 Aktualizacja tablic informacyjnych 
Wykonawca, na zlecenie Zamawiającego, dokonana co najmniej jednej aktualizacji danych finansowych 
na istniejących 14 szt. tablic informacyjnych. 

6.4.2 Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych 
1. Niezwłocznie po zakończeniu rzeczowym realizacji całego Projektu (nie później jednak niż  

6 miesięcy po zakończeniu) Wykonawca wykona i zamontuje  13 stałych tablic pamiątkowych, 

z tym że: 

 3 szt. tablic zostaną wykonane z jasnego marmuru lub podobnych (przykład: 
http://www.cyfrodruk.com/tablice_pamiatkowe.html) i umieszczone na zewnątrz budynków 
administracyjnych modernizowanych obiektów w ramach Projektu oraz siedziby 
Zamawiającego, 

http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx
http://www.pois.gov.pl/zpfe/Strony/Zasady.aspx
http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx
http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Documents/20120426_Zasady_promocji_benef_POIiS_ver_2_0_korekta_bez_trybu.pdf
http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Documents/20120426_Zasady_promocji_benef_POIiS_ver_2_0_korekta_bez_trybu.pdf
http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Documents/20120426_Manual_POIS_UE_ver2_0.pdf
http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx
http://new.wfosigw.lodz.pl/strona/strony.php?id=9
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Jak_pisac_o_Funduszach_Europejskich_120810.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Jak_pisac_o_Funduszach_Europejskich_120810.pdf
http://www.cyfrodruk.com/tablice_pamiatkowe.html
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 10 szt. wolnostojących jednostronnych tablic pamiątkowych o wymiarach 1m x 0,7m zostanie 
wykonanych z walcowanej ocynkowanej blachy stalowej z nadrukiem odpornym na warunki 
atmosferyczne UV na konstrukcji stalowej ocynkowanej z fundamentem betonowym. Tablice 
zastąpią istniejące tablice informacyjne, zamontowane przez Zamawiającego. Wykonawca 
dokona demontażu wszystkich 14 szt. istniejących tablic informacyjnych.  

2. Szczegółowa lokalizacja tablic zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 

3. Opłaty z tytułu zajęcia gruntu leża po stronie Zmawiającego. 

4. Tablice zostaną zaprojektowane zgodnie z zasadami projektowania tablic pamiątkowych dla 

Programu Infrastruktura i Środowisko, według wzoru przedstawionego w dokumencie 

Manual_POIS_UE (link do dokumentu wskazany w pkt 7.1 [3]). 

5. Wykonawca przy wykonaniu i umieszczeniu tablic uwzględni Zasady promocji projektów dla 

beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.  

(link do dokumentu wskazany w pkt 7.1 [2]). 

6. Wzory tablic w formatach AI, CDR, GIF, JPEG, PNG są dostępne na stronie internetowej  

www.pois.gov.pl w zakładce Zasady promocji. 

6.4.3 Zaprojektowanie,  wykonanie i dostawa tabliczek informacyjnych 

1. Wykonawca wykona i dostarczy 100 szt. tabliczek informacyjnych z blachy ocynkowanej  

z nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne UV oraz 50 szt. tabliczek informacyjnych 

wykonanych z PCV (folia samoprzylepna z nadrukiem), służących oznakowaniu środków 

trwałych wytworzonych w ramach Projektu i miejsc realizacji Projektu. 

2. Tabliczki zostaną zaprojektowane zgodnie z zasadami projektowania tabliczek informacyjnych 

dla Programu Infrastruktura i Środowisko, według wzoru przedstawionego w dokumencie 

Manual_POIS_UE (link do dokumentu wskazany w pkt 7.1 [3]) 

3. Wymiary tabliczki informacyjnej wynoszą 20 cm (szerokość) x 15 cm (wysokość). 

4. Wzory tabliczek w formatach AI, CDR, GIF, JPEG, PNG są dostępne na stronie internetowej  

www.pois.gov.pl w zakładce Zasady promocji. 

6.4.4 Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa naklejek informacyjnych 

1. Wykonawca wykona i dostarczy 2000 szt. naklejek informacyjnych, służących oznakowaniu 

środków trwałych wytworzonych w ramach Projektu (naklejki muszą być pocięte na sztuki). 

2. Naklejki zostaną zaprojektowane zgodnie z zasadami projektowania tabliczek informacyjnych dla 

Programu Infrastruktura i Środowisko, według wzoru przedstawionego w dokumencie 

Manual_POIS_UE (link do dokumentu wskazany w pkt 7.1 [3]) 

3. Naklejki zostaną wykonane na folii samoprzylepnej, utrwalonej UV, w wersji podstawowej. 

4. Wymiary naklejki informacyjnej wynoszą 7 cm (szerokość) x 5 cm (wysokość). 

5. Wzory naklejki w formatach AI, CDR, GIF, JPEG, PNG są dostępne na stronie internetowej 

www.pois.gov.pl w zakładce Zasady promocji. 

6.4.5 Zaprojektowanie, wykonanie materiałów informacyjnych 

6.4.5.1 Folder Projektu  

1. Wykonawca opracuje co najmniej 2 różne propozycje projektu do wyboru. Projekt będzie 

uwzględniał dołączenie płyty z filmem promocyjnym o Projekcie. W przypadku, gdy 

przedstawione propozycje nie uzyskają merytorycznej akceptacji Zamawiającego, Wykonawca 
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zobowiązany będzie do przedstawienia w terminie 7 dni nowych propozycji uwzględniających 

wskazówki Zamawiającego. 

2. W oparciu o wybrany projekt Wykonawca wykona i dostarczy 1000 szt. folderu Projektu.  

3. Folder powinien zawierać co najmniej elementy takie jak: 

 Informacje ogólne o Projekcie, 

 Zakres rzeczowy Projektu, 

 Informacje o finansowaniu – źródła finansowania i przyporządkowane im wartości,  

 Efekty wdrożenia inwestycji – korzyści dla miasta i jego mieszkańców,  

 Informacje o instytucjach zaangażowanych we wdrażanie Projektu. 

4. W ramach projektowania folderu zadaniem Wykonawcy będzie zgromadzenie materiałów do 

folderu i opracowanie jego treści. 

5. Folder zostanie wykonany na papierze kredowym mat. o gramaturze: 170 gsm, kolor 4+0 CMYK, 

lakier dyspersyjny: okładka. 

6. Folder składać się będzie z max. 12 stron, bogato opatrzonych zdjęciami z realizacji. 

7. Wymiary folderu wynoszą format A4. 

8. Termin wykonania zostanie określony przez Wykonawcę w Harmonogramie pozostałych działań 

wspierających promocję, z tym że Zamawiający zastrzega sobie, że wszczęcie produkcji folderu 

nastąpi na jego zlecenie. Folder zostanie dostarczony w ciągu 30 dni od zlecenia. 

9. Folder będzie dystrybuowany przez Zamawiającego, a w szczególnych wypadkach przez 

Wykonawcę na polecenie Zamawiającego (np. podczas akcji promocyjnych, konferencji, itp.). 

6.4.5.2 Broszura informacyjna  
1. Wykonawca opracuje co najmniej 2 różne propozycje projektu do wyboru. W przypadku, gdy 

przedstawione propozycje nie uzyskają merytorycznej akceptacji Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany będzie do przedstawienia w terminie 7 dni nowych propozycji uwzględniających 

wskazówki Zamawiającego. W oparciu o wybrany projekt Wykonawca wykona i dostarczy  

6000 szt. broszury Projektu w 2 edycjach: 

 1 edycja: 3000 szt. 

 2 edycja: 3000 szt. 

2. W przypadku zmiany danych czy wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością 

zmiany treści broszury, w okresie między jedną a drugą edycją, Wykonawca dokona stosownych 

korekt w projekcie pierwotnym, 

3. Broszura ma uwzględniać, indywidualny system identyfikacji – hasło/slogan, jeżeli Zamawiający 

zaakceptował i przyjął taki do stosowania, 

4. Broszura powinna mieć także charakter edukacyjny i zawierać co najmniej elementy takie jak: 

a. Informacje ogólne o Projekcie (nazwę, informację o współfinansowaniu, zakres rzeczowy, 

źródła finansowania i przyporządkowane im wartości, instytucje zaangażowane we 

wdrażanie), 

b. Opis zagrożeń dla środowiska, życia, zdrowia w przypadku braku posiadania skutecznego 

systemu utylizacji zanieczyszczeń,  

c. Efekty wdrożenia inwestycji – korzyści dla miasta i jego mieszkańców,  
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d. Informacje nt. stanu prawnego dotyczącego obowiązków mieszkańców,  

e. Procedurę przyłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej; 

5. W ramach projektowania  broszury dla obu edycji zadaniem Wykonawcy będzie zgromadzenie 

materiałów do broszury i opracowanie jego treści, 

6. Broszura zostanie wykonana na papierze kredowym o gramaturze: 135 gsm mat, kolor 4+4 

CMYK,  

7. Broszura  składać się będzie z max. 8 stron,  

8. Wymiary broszury wynoszą format A5, 

9. Termin wykonania zostanie określony przez Wykonawcę w Harmonogramie pozostałych działań 

wspierających promocję, z tym że Zamawiający zastrzega sobie, że wszczęcie produkcji broszury 

nastąpi na jego zlecenie. Broszura zostanie dostarczony w ciągu 14 dni od zlecenia. 

10. Broszura będzie dystrybuowana przez Zamawiającego, a w szczególnych wypadkach przez 

Wykonawcę na polecenie Zamawiającego (np. podczas akcji promocyjnych, konferencji, itp.). 

6.4.5.3 Ulotka 
1. Wykonawca opracuje co najmniej 2 różne propozycje projektu do wyboru. W przypadku gdy 

przedstawione propozycje nie uzyskają merytorycznej akceptacji Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany będzie do przedstawienia w terminie 7 dni nowych propozycji uwzględniających 

wskazówki Zamawiającego. W oparciu o wybrany projekt Wykonawca wykona i dostarczy 6000 

szt. ulotki Projektu w 2 edycjach: 

 1 edycja 2500 szt. 

 2 edycja: 3500 szt. 

2. W przypadku zmiany danych czy wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością 

zmiany treści ulotki, w okresie między jedną a drugą edycją, Wykonawca dokona stosownych 

korekt w projekcie pierwotnym, 

3. Ulotka ma uwzględniać, indywidualny system identyfikacji – hasło/slogan, jeżeli Zamawiający 

zaakceptował i przyjął taki do stosowania, 

4. Ulotka powinna zawierać co najmniej elementy takie jak: 

 Skrót informacji ogólnych o Projekcie (nazwę, zakres rzeczowy, finansowanie, instytucje 

zaangażowane we wdrażanie), 

 Procedurę przyłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej, 

  Informacje nt. stanu prawnego dotyczącego obowiązków mieszkańców; 

5. W ramach projektowania ulotki dla obu edycji zadaniem Wykonawcy będzie zgromadzenie 

materiałów do ulotki i opracowanie jego treści, 

6. Ulotka zostanie wykonana na papierze kredowym mat o gramaturze: 135 gsm, kolor 4+4, 

7. Ulotka składać się będzie z 2-4 stron,  

8. Wymiary ulotki wynoszą format A5, 

9. Termin wykonania zostanie określony przez Wykonawcę w Harmonogramie pozostałych działań 

wspierających promocję, z tym że Zamawiający zastrzega sobie, że wszczęcie produkcji ulotki 

nastąpi na jego zlecenie. Ulotka zostanie dostarczona w ciągu 14 dni od zlecenia. 
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10. Ulotka będzie dystrybuowana przez Zamawiającego, a w szczególnych wypadkach przez 

Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego (np. podczas akcji promocyjnych, konferencji, itp.). 

6.4.6 Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych 

1. Wykaz materiałów/artykułów promocyjnych wraz z ich specyfikacją (wymagane minimum) 

zamieszczono w pkt 11 niniejszego SOPZ Wykaz  materiałów/artykułów promocyjnych. 

2. Wykaz nie wyczerpuje katalogu materiałów/artykułów promocyjnych. Wykonawca, na etapie 

oferty we Wstępnej koncepcji komunikacji  jest zobowiązany do zarekomendowania dodatkowych 

materiałów/artykułów promocyjnych. 

3. Wykonawca, na etapie składania ofert, przedstawi wstępny szacunek wyceny dla każdego 

materiału/artykułu promocyjnego. Wycena ta zostanie sporządzona dla wariantów zakupu 

opisanych w Załączniku B do Formularza oferty. Jednostkowa wartość artykułów przeznaczonych 

na nagrody nie może przekroczyć kwoty 760,00 zł. 

4. W terminach przewidzianych w Planie dostarczania materiałów/artykułów promocyjnych  

i nagród Wykonawca opracuje szczegółowe projekty materiałów/artykułów promocyjnych  

i przekaże je do akceptacji Zamawiającego (projekty rozmieszczenia oznaczeń na 

poszczególnych artykułach – po minimum jednym projekcie), a w przypadku braku akceptacji 

naniesie poprawki zgodnie z sugestiami Zamawiającego (Zamawiający z tytułu wprowadzonych 

zmian nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów). Każdy projekt winien posiadać 

szczegółowość pozwalająca na to by stał się podstawowym elementem opisu przedmiotu 

odrębnego zamówienia w rozumieniu ustawy pzp. Po zatwierdzeniu projektów Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji próbne egzemplarze każdego z oferowanych 

artykułów, co najmniej po jednym przykładowym egzemplarzu każdego artykułu (w przypadku 

artykułów papierowych - wydruk próbny). Przedstawione egzemplarze nie muszą mieć tłoczeń 

czy nadruków identycznych z docelowymi, ale technologia użyta do naniesienia musi być 

identyczna z użytą przy docelowej produkcji (zaakceptowane próbki pozostają  

u Zamawiającego). 

5. Wszystkie materiały/artykuły promocyjne muszą spełniać łącznie następujące kryteria: 

  funkcjonalność, tj. spełniają swoje przeznaczenie np. długopis umożliwia zapisanie strony 

tekstu przy pierwszej próbie, 

 trwałość, tj. czy artykuł promocyjny nie ulega trwałym zniekształceniom np. podczas 

ściskania palcami lub nie kruszy się, długopis po wymianie wkładu działa tak jak przed jego 

rozkręceniem; mechanizm przyciskowy działa bez zarzutu przy wielokrotnym użytkowaniu; 

nadruki są trwałe, 

 estetyka i bezpieczeństwo, tj. jak pod względem estetycznym artykuł promocyjny został 

wykonany, np.: nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia, ewentualnie inne 

uszkodzenia artykułu promocyjnego widoczne gołym okiem (odpowiednio do rodzaju 

artykułu promocyjnego); poszczególne części artykułu promocyjnego są dobrze do siebie 

dopasowane, zamocowane oraz zszyte np. końcówka długopisu nie odpada  

z obsady podczas pisania, raczki są dobrze przyszyte do torby; graficzne elementy artykułu 

promocyjnego nie są starte, nie są rozmazane, popękane ani nie zmieniły kolorów podczas 

pocierania ręką lub drapania paznokciem; krawędzie artykułów promocyjnych są 

prawidłowo wykończone i nie niosą niebezpieczeństwa skaleczeń;  
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6. Zamawiający szacuje, że będzie dokonywać zakupu materiałów/artykułów promocyjnych do 

kwoty 70.000,00 zł (przy czym kwota ta może ulegać zmianie). Zamawiający planuje 

dokonywać tych zakupów w ramach zamówień uzupełniających. W przypadku gdy negocjacje  

z Wykonawcą nie zakończą się zawarciem umowy, Zamawiający zastrzega możliwość zakupu 

materiałów/artykułów promocyjnych od innych dostawców, po przeprowadzeniu 

odpowiedniej procedury związanej z takim zamówieniem przy wykorzystaniu projektów  

i próbek dostarczonych przez Wykonawcę (bez odrębnego wynagrodzenia i roszczeń 

Wykonawcy, w szczególności z zakresu prawa autorskiego). W ramach zamówienia 

uzupełniającego Zamawiający będzie m.in. wymagał, aby materiały promocyjne były nowe, 

pełnowartościowe i w pierwszym gatunku oraz były objęte gwarancją jakości dostarczonych 

materiałów/artykułów promocyjnych na okres minimum 12 miesięcy, z wyłączeniem 

artykułów spożywczych, w przypadku których termin ważności nie może być krótszy niż 3 

miesiące od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.  

6.4.7 Organizacja i kompleksowa obsługa konferencji  

Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania i przeprowadzania, w imieniu Zamawiającego,  

co najmniej 3 konferencji.  

6.4.7.1 Konferencja prasowa podsumowująca roczną realizację Projektu  w 2013r.  
(1 konferencja) 

Zakres merytoryczny konferencji dotyczyć będzie prezentacji Projektu, w szczególności obejmować 
będzie: 

 Skrótowe informacje ogólne, 

 Zakres rzeczowy wykonany w ciągu roku realizacji, stan zaawansowania rzeczowego ogółem,  

 Stan rocznego zaawansowania finansowego, stan zaawansowania finansowego ogółem (podział na 
kontrakty, źródła finansowania), 

 Tempo prac, terminy realizacji,  

 Plany na przyszły okres realizacji,  

 Oczekiwane i już uzyskane rezultaty dla mieszkańców i miasta (podniesienie poziomu życia, 
dbałość o zdrowie i środowisko, wyposażenie w nową skuteczną infrastrukturę, itp.),  

 Informacje o możliwości , obowiązku i sposobach podłączania się do sieci kanalizacyjnej, 

 Zrealizowane i planowane działania promocyjne. 

1. Konferencja przewidziana będzie na co najmniej 50 uczestników.  

2. Lokalizacja konferencji wskazana bedzie przez Zamawiającego w granicach administracyjnych 

miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

3. Zadaniem Wykonawcy dla  ww. konferencji będzie: 

 Przygotowanie programu konferencji, konsultowane na bieżąco z Zamawiającym , 

 Pozyskanie materiałów i opracowanie prezentacji multimedialnych (przy bieżącej 
konsultacji z Zamawiającym), 

 Opracowanie (przy bieżącej konsultacji z Zamawiającym) listy potencjalnych uczestników 
wraz z danymi adresowymi i mailowymi, 

 Przygotowanie agendy konferencji i zaproszeń do wysyłki. Wysyłka leży w gestii 
Zmawiającego. 

 Ustalenie ostatecznej listy uczestników (telefoniczne potwierdzanie obecności na co 
najmniej 7 dni przed konferencją), 
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 Rejestracja obecności  uczestników konferencji,  

 Zapewnienie obsługi medialnej polegającej na pozyskaniu zainteresowania medialnego, 
przygotowaniu co najmniej dwóch notatek prasowych (przed i po konferencji) oraz 
przekazaniu notatek wybranym, wskazanym przez Zamawiającego, przedstawicielom 
mediów, 

 Prowadzenie konferencji, 

 Przygotowanie, konfekcjonowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych, 

 Przygotowanie sali konferencyjnej (w przypadku lokalizacji innej niż siedziba Urzędu 
Miasta: wyposażenie w mikrofony 2 szt., stół prezydialny z nakryciem dla 3-4 osób, 
szerokokątny ekran o szerokości 3x2m lub o podobnych wymiarach, laptop wraz z pilotem 
multimedialnym do prezentacji oraz wskaźnikiem laserowym, projektor multimedialny, 
dostęp do gniazd elektrycznych, miejsca na konferencję prasową, oznakowanie wizualne 
uzyskane od Zamawiającego: standy – potykacze, roll-up, stojak na materiały promocyjne, 
itp.) w terminie ustalonym z Zamawiającym, 

 Zapewnienie zaplecza sanitarnego i bezpłatnych miejsc parkingowych dla 30 aut, 

 Usługa cateringowa (Wykonawca zapewni dla 1 uczestnika co najmniej: przystawka na 
zimno (do wyboru min 4 rodzaje), kanapki mieszane po 4 na osobę (w tym jedna jarska), 
ciasta krojone (min 2 rodzaje do wyboru, w ilości 1 porcja każdego rodzaju na osobę), kawa 
(1 filiżanka na osobę), herbata (1 filiżanka na osobę), wybór ciastek (co najmniej 3 rodzaje, 
w tym 1 rodzaj ciastka bezglutenowe,  w ilości 4 sztuki na osobę), wodę gazowaną (w ilości 
co najmniej 0,25 l) i niegazowaną (w ilości co najmniej 0.25 l), 0,25 l 100% soku owocowego 
2 rodzaje (do uzgodnienia), owoce (co najmniej 3 rodzaje owoców, w ilości co najmniej 150 
g/na osobę), śmietankę do kawy, cukier (biały), słodzik, cytrynę, serwetki. 

 Rejestracja fotograficzna (20 zdjęć) i filmowa konferencji (krótka relacja do 3 minut  
po montażu), 

 Rejestracja fotograficzna (opisane w pkt 6.10 SOPZ), 

 Rejestracja filmowa konferencji (opisane w pkt 6.9.4.3 SOPZ),  

 Monitoring mediów po konferencji; 

4. Terminy konferencji zostaną ustalone z Zamawiającym i ujęte w Planie akcji edukacyjnych  

i promocyjnych, z tym że termin konferencji  podsumowującej roczną realizację w 2013 roku 

należy przewidzieć w grudniu 2013r. 

5. Po zakończeniu każdej konferencji Wykonawca sporządzi Raporty z konferencji (zakres i ich 

forma zostały opisane w pkt 7.2.3 SOPZ). 

6.4.7.2 Konferencja prasowa podsumowująca zakończenie kontraktu I (1 konferencja) 

Zakres merytoryczny konferencji dotyczyć będzie prezentacji zrealizowanego kontraktu,  
w szczególności obejmować będzie: 

 Skrótowe informacje ogólne, 

 Zakres rzeczowy wykonany w ramach realizacji kontraktu,  

 Koszty kontraktu (źródła finansowania), 

 Tempo prac (okres realizacji kontraktu),  

 Opis ewentualnych trudności i sposoby ich przezwyciężenia,  

 Uzyskane efekty służące mieszkańcom, miastu i regionowi (podniesienie poziomu życia, dbałość o 
zdrowie i środowisko, wyposażenie w nową skuteczną infrastrukturę, itp.). 

1. Konferencja przewidziana będzie na co najmniej 50 uczestników.  
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2. Lokalizacja konferencji wskazana bedzie przez Zamawiającego w granicach administracyjnych 

miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

3. Zadaniem Wykonawcy dla  ww. konferencji będzie: 

 Przygotowanie programu konferencji, konsultowane na bieżąco z Zamawiającym , 

 Pozyskanie materiałów i opracowanie prezentacji multimedialnych (przy bieżącej 
konsultacji z Zamawiającym), 

 Opracowanie (przy bieżącej konsultacji z Zamawiającym) listy potencjalnych uczestników 
wraz z danymi adresowymi i mailowymi, 

 Przygotowanie agendy konferencji i zaproszeń do wysyłki. Wysyłka leży w gestii 
Zmawiającego. 

 Ustalenie ostatecznej listy uczestników (telefoniczne potwierdzanie obecności na co 
najmniej 7 dni przed konferencją), 

 Rejestracja obecności  uczestników konferencji,  

 Zapewnienie obsługi medialnej polegającej na pozyskaniu zainteresowania medialnego, 
przygotowaniu co najmniej dwóch notatek prasowych (przed i po konferencji) oraz 
przekazaniu notatek wybranym, wskazanym przez Zamawiającego, przedstawicielom 
mediów, 

 Prowadzenie konferencji, 

 Przygotowanie, konfekcjonowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych, 

 Przygotowanie sali konferencyjnej (w przypadku lokalizacji innej niż siedziba Urzędu 
Miasta: wyposażenie w mikrofony 2 szt., stół prezydialny z nakryciem dla 3-4 osób, 
szerokokątny ekran o szerokości 3x2m lub o podobnych wymiarach, laptop wraz z pilotem 
multimedialnym do prezentacji oraz wskaźnikiem laserowym, projektor multimedialny, 
dostęp do gniazd elektrycznych, miejsca na konferencję prasową, oznakowanie wizualne 
uzyskane od Zamawiającego: standy – potykacze, roll-up, stojak na materiały promocyjne, 
itp.) w terminie ustalonym z Zamawiającym, 

 Zapewnienie zaplecza sanitarnego i bezpłatnych miejsc parkingowych dla 30 aut, 

 Usługa cateringowa (Wykonawca zapewni dla 1 uczestnika co najmniej: przystawka na 
zimno (do wyboru min 4 rodzaje), kanapki mieszane po 4 na osobę (w tym jedna jarska), 
ciasta krojone (min 2 rodzaje do wyboru, w ilości 1 porcja każdego rodzaju na osobę), kawa 
(1 filiżanka na osobę), herbata (1 filiżanka na osobę), wybór ciastek (co najmniej 3 rodzaje, 
w tym 1 rodzaj ciastka bezglutenowe,  w ilości 4 sztuki na osobę), wodę gazowaną (w ilości 
co najmniej 0,25 l) i niegazowaną (w ilości co najmniej 0.25 l), 0,25 l 100% soku owocowego 
2 rodzaje (do uzgodnienia), owoce (co najmniej 3 rodzaje owoców, w ilości co najmniej 150 
g/na osobę), śmietankę do kawy, cukier (biały), słodzik, cytrynę, serwetki. 

 Rejestracja fotograficzna (20 zdjęć) i filmowa konferencji (krótka relacja do 3 minut  
po montażu), 

 Rejestracja fotograficzna (opisane w pkt 6.10 SOPZ), 

 Rejestracja filmowa konferencji (opisane w pkt 6.9.4.3 SOPZ),  

 Monitoring mediów po konferencji; 

4. Terminy konferencji zostaną ustalone z Zamawiającym i ujęte w Planie akcji edukacyjnych  

i promocyjnych, z tym że termin konferencji  podsumowującej roczną realizację w 2013 roku 

należy przewidzieć w grudniu 2013r. 

5. Po zakończeniu każdej konferencji Wykonawca sporządzi Raporty z konferencji (zakres i ich 

forma zostały opisane w pkt 7.2.3 SOPZ). 
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6.4.7.3 Konferencja na zakończenie Projektu (1 konferencja) 

Zakres merytoryczny konferencji dotyczyć będzie prezentacji zrealizowanego Projektu,  
w szczególności obejmować będzie: 

 Informacje ogólne (kalendarium, cele, założenia), 

 Uzyskane efekty rzeczowe (prezentacja każdego kontraktu terminy realizacji i odbiorów),  

 Finansowanie  (źródła finansowania wraz z przyporządkowaniem wartości), 

 Opis trudności i sposoby ich przezwyciężenia w całym okresie realizacji kontraktu,  

 Uzyskane efekty służące mieszkańcom, miastu i regionowi (podniesienie poziomu życia, dbałość  
o zdrowie i środowisko, wyposażenie w nową skuteczną infrastrukturę, itp.), 

 Plany na przyszły okres do zakończenia finansowego, rozliczenia końcowego Projektu, 

 Informacje o możliwości , obowiązku i sposobach podłączania się do sieci kanalizacyjnej, 

 Zrealizowane i planowane działania promocyjne, 

 Emisja filmu promocyjnego o Projekcie. 

1. Konferencja przewidziana będzie na co najmniej 100 uczestników.  

2. Zadaniem Wykonawcy dla  ww. konferencji będzie: 

 Zapewnienie obiektu do przeprowadzenia konferencji, położonego w granicach 
administracyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego – Zamawiający dokona wyboru 
miejsca w oparciu o minimum 2 propozycje Wykonawcy w danym terminie, 

 Przygotowanie programu konferencji, konsultowane na bieżąco z Zamawiającym, 

 Pozyskanie materiałów i opracowanie prezentacji multimedialnych (przy bieżącej 
konsultacji z Zamawiającym), 

 Opracowanie (przy bieżącej konsultacji z Zamawiającym) listy potencjalnych uczestników 
wraz danymi adresowymi i mailowymi, 

 Przygotowanie agendy konferencji i zaproszeń do wysyłki. Wysyłka leży w gestii 
Zmawiającego. 

 Ustalenie ostatecznej listy uczestników (telefoniczne potwierdzanie obecności  
na co najmniej 7 dni przed konferencją), 

 Rejestracja obecności uczestników konferencji,  

 Przygotowanie i dystrybucja identyfikatorów, 

 Zapewnienie obsługi medialnej polegającej na pozyskaniu zainteresowania medialnego, 
przygotowaniu co najmniej dwóch notatek prasowych (przed i po konferencji)  
oraz przekazaniu notatek wybranym, wskazanym przez Zamawiającego, przedstawicielom 
mediów, 

 Prowadzenie konferencji, 

 Przygotowanie, konfekcjonowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych, 

 Przygotowanie sali konferencyjnej (wyposażenie w mikrofony 3 szt., stół prezydialny  
z nakryciem dla 3-4 osób, miejsca siedzące w salach, szerokokątny ekran o szerokości  
3x2m lub o podobnych wymiarach, laptop wraz z pilotem multimedialnym do prezentacji 
oraz wskaźnikiem laserowym, projektor multimedialny, dostęp do sieci internetowej, 
system wentylacyjny oraz klimatyzacja, oświetlenie i dostęp do gniazd elektrycznych, 
zapewnienie miejsca na konferencję prasową, oznakowanie wizualne uzyskane od 
Zamawiającego: standy–potykacze, roll-up, stojak na materiały promocyjne itd.)  
w terminie ustalonym z Zamawiającym, 

 Zapewnienie bezpłatnych miejsc parkingowych dla 40 aut, Oznakowanie wizualne obiektu 
(materiały promocyjne, kierunkowskazy), w którym odbywać się będzie konferencja,  
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 Zapewnienie miejsca na recepcję konferencji w foyer obiektu wraz z jej oznakowaniem, 

 Zapewnienie miejsca na wystawę (o powierzchni min. 20 max 40 m2), rodzaj i rozmiar 
wystawy do uzgodnienia z Zamawiającym,  

 Zapewnienie odpowiedniej ilości sanitariatów oraz szatni wraz z pomieszczeniem 
umożliwiającym przechowanie bagaży,  

 Usługa cateringowa: 

przerwa kawowa/kawa powitalna: 

 Wykonawca zapewni dla 1 uczestnika co najmniej: kawa (1 filiżanka na osobę), herbata 

(1 filiżanka na osobę), wybór ciastek (co najmniej 3 rodzaje, w tym 1 rodzaj ciastka 

bezglutenowe,  w ilości 4 sztuki na osobę), wodę gazowaną  (w ilości co najmniej 0,25 l)  

i niegazowaną (w ilości co najmniej 0.25 l), 0,25 l 100% soku owocowego (do wyboru  

co najmniej 3 rodzaje), śmietankę do kawy, cukier (biały i brązowy), słodzik, cytrynę, 

serwetki, owoce (co najmniej 3 rodzaje owoców, w ilości co najmniej 150 g/na osobę). 

lunch: 

 Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi co najmniej: przystawkę na zimno  

(do wyboru min 4 rodzaje), kanapki mieszane po 4 na osobę (w tym jedna jarska), ciasta 

krojone (min 2 rodzaje do wyboru, w ilości 1 porcja każdego rodzaju na osobę), sałatka 

owocowa (co najmniej 150 g na osobę), kawa (1 filiżanka), herbata (1 filiżanka), woda 

gazowana (w ilości co najmniej 0,25 l), woda nagazowana (w ilości co najmniej 0,25 l), 

soki 100% (do wyboru co najmniej 3 rodzaje, w ilości co najmniej 0,25 l), śmietanka do 

kawy, cukier (biały i brązowy), słodzik, cytryna, serwetki. 

obiad:  

 Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi co najmniej: zupę na gorąco (do wyboru 

zupa i zupa-krem na gorąco), danie główne (do wyboru: 2 rodzaje dań mięsnych, ryba  

i danie jarskie), ciasta krojone (do wyboru min 2 rodzaje, w ilości 1 porcja każdego 

rodzaju na osobę), kawa (co najmniej 2 filiżanki), herbata (co najmniej 2 filiżanki), woda 

gazowana (w ilości co najmniej 0,25 l), woda nagazowana (w ilości co najmniej 0,25 l), 

soki 100% (do wyboru co najmniej 3 rodzaje, w ilości co najmniej 0,25 l) i inne napoje 

do uzgodnienia z Zamawiającym, śmietanka do kawy, cukier (biały i brązowy), słodzik, 

cytryna, serwetki. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić menu do akceptacji Zamawiającego najpóźniej 

na 14 dni roboczych przed planowanym terminem konferencji. W przypadku zgłoszenia 

uwag lub zastrzeżeń do menu przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do ich 

uwzględnienia i ponownego przedłożenia poprawionego menu najpóźniej do 7 dni przed 

konferencją. 

 Usługa transportowa:  

 Wykonawca zapewni transport uczestników do miejsc realizacji Projektu, 

 Wykonawca usług w zakresie transportu jest zobowiązany do posiadania licencji  
w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego osób, 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie pojazdów wraz z kierowcami będącymi  
w pełnej sprawności psychofizycznej i posiadającymi odpowiednie uprawnienia dla 
danej kategorii pojazdów, w ilości odpowiadającej liczbie uczestników konferencji: 
2 klimatyzowane autokary przystosowanych do przewozu minimum 45 osób każdy, 
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 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojazdów sprawnych technicznie, 
posiadających aktualne badania techniczne i ubezpieczenie, spełniających ogólne 
wymogi bezpieczeństwa, 

 Szacunkowa liczba kilometrów, którą Zamawiający planuje do przejechania  
w ramach obsługi wydarzenia przez wszystkie pojazdy wynosi do 50 km na terenie 
miasta (do ustalenia z Zamawiającym). 

 Rejestracja fotograficzna (opisane w pkt 6.10 SOPZ), 

 Rejestracja filmowa konferencji (opisane w pkt 6.9.4.3 SOPZ),  

 Monitoring mediów po konferencji. 

3. Terminy konferencji zostaną ustalone z Zamawiającym i ujęte w Planie akcji edukacyjnych 

 i promocyjnych. 

4. Po zakończeniu konferencji Wykonawca sporządzi Raport z konferencji (zakres i ich forma 

zostały opisane w pkt 7.2.3 SOPZ). 

6.4.8 Przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnych i promujących Projekt 

Wykonawca przeprowadzi kampanie zgodnie z Planem kampanii informacyjno-edukacyjnych  
i promujących i zaakceptowanym przez Zamawiającego, sporządzonym  z podziałem dla  każdego 
medium.  

6.4.8.1 Kampania w prasie  

1. Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie (przygotowanie treści i projektu graficznego)  

i publikacja /umieszczenie/ w prasie lokalnej (wybór tytułów prasowych wymaga uzasadnienia 

i uzgodnienia z Zamawiającym): 

 10 publikacji artykułów sponsorowanych związanych z realizacją Projektu, dotyczących 
m.in.: 

 zaawansowania robót, kamieni milowych,  
 korzyści wynikających z realizacji Projektu, 
 promocja strony internetowej,  
 zagrożeń mikrobiologicznych,  
 ochrony Zalewu Sulejowskiego; 

Lokalizacja i format  5 szt.: 1 strona-plaster i 3 strona-cała strona. 

Lokalizacja i format  5 szt.: 1 strona-plaster i 3 strona-2/3 strony. 

Wykonawca przewidzi dla jednej publikacji – format : rozkładówka 

Wszystkie cytowane wypowiedzi w artykułach, opinie i komentarze muszą być 
autoryzowane przez autorów. Kopia ww. autoryzacji musi zostać przedstawiona 
Zamawiającemu. 

Teksty artykułów muszą charakteryzować się następującymi cechami: 

 czytelnością, 
 empatią komunikacyjną, tj. przyjęciem perspektywy odbiorcy, dostosowaniem się  

do jego postaw, oczekiwań, światopoglądu i zakresu wiedzy, 
 poprawnością językową, 
 spójnym stylem. 

 20 publikacji informacji/ogłoszeń, dotyczących m.in.: 

 spotkań informacyjnych, 
 kalendarium akcji,  
 promocji akcji edukacyjno – promocyjnych, w tym kalendarza akcji,  

Lokalizacja i format: 1 strona (preferowana) lub 3 strona – ok. 250mm x 90mm lub formaty 
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zbliżone (w zależności od rozmiarów modułów w” tytule”). 

 jednorazowego insertu w formie wszywki, wklejki lub ewentualnie „wrzutki” (np.  

z krzyżówką konkursową: hasła i rozwiązanie związane z ekologicznymi działaniami 

Piotrkowa Trybunalskiego, Projektem i POIiŚ/UE itp., zagadnieniami publikowanymi  

w tekstach artykułów sponsorowanych, informacjach prasowych, w medium, w którym 

umieszczony ma być insert)  

 format A5,  

 wydruk 4+4 CMYK,   

 gramatura papieru kreda matowa 135 gsm, 

Każdy kolejny insert zaproponowany przez Wykonawcę, będzie opracowany (treść i grafika) wg 
jego pomysłu. Insert odpowiadać musi osiągnięciu celów komunikacyjnych opisanych  
w niniejszym SOPZ. 

2. Wykonawca  przewidzi  w kampanii co najmniej 2 publikacje opracowanego przez Wykonawcę 

artykułu sponsorowanego (przygotowanie treści i projektu graficznego): w prasie o zasięgu 

regionalnym lub/i o charakterze branżowym, o tematyce związanej z zakresem rzeczowym lub 

źródłem finansowania realizowanego Projektu w wybranym przez siebie tytule (wybór tytułów 

prasowych wymaga uzasadnienia).  

6.4.8.2 Kampania w TV  

Wykonawca zaplanuje i dokona zakupu czasu antenowego przy wydaniu głównym (oraz przy 

ewentualnych powtórkach) wiadomości lokalnych (tj. dotyczących co najmniej w 75% 

Piotrkowa Trybunalskiego), razem co najmniej 900 emisji dla: 

 co najmniej 2 spotów telewizyjnych reklamowych, dla każdego przekazu opisanego w pkt. 
6.3.1.1 [3]), do 30 sekund,  

 spotów informacyjnych (do 30 sekund) w ramach promocji akcji informacyjno-
edukacyjnych (co najmniej 1 na każde wydarzenie), /Wykonawca zapewni, aby emitowany 
spot był pierwszym lub ostatnim w bloku/, 

 audycji sponsorowanych (np. wywiadów z ekspertami, naukowcami, przedstawicielami 
władz miast/gmin, przedstawicielami zarządu przedsiębiorstwa wod.-kan., itd.) w ramach 
każdej z akcji edukacyjnych (do 15 minut), 

 co najmniej ….. reportaży (do 3 minut, do 6 minut), 

 co najmniej ….. filmów promocyjnych (do 12 minut) , 

 co najmniej ….. filmów promocyjnych (do 6 minut), 

 co najmniej ….. filmów edukacyjnych (do 12 minut) 

 co najmniej ….. ogłoszeń  o spotkaniach informacyjnych  oraz o każdym z istotnych 
wydarzeń. 

6.4.8.3 Kampania w radio  

Wykonawca zaplanuje i dokona zakupu czasu antenowego w tygodniu /pn.-pt./  
w godzinach 8:30-14:00, razem co najmniej 350 emisji dla: 

 co najmniej 2 spotów radiowych reklamowych – 30 sekundowych nagrań promujących dla 
każdego przekazu opisanego w pkt. 6.3.1.1 [3], w zależności od przyjętych w kampanii 
założeń, Wykonawca zapewni, aby emitowany spot był pierwszym lub ostatnim w bloku, 

 spotów informacyjnych (komunikatów) w ramach promocji akcji informacyjno-
edukacyjnych (co najmniej 1 na każde wydarzenie) – 20 sekund, 
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 audycji sponsorowanych (np. wywiadów z ekspertami, naukowcami, przedstawicielami 
władz miast/gmin, przedstawicielami zarządu przedsiębiorstwa wod.-kan., itd.) w ramach 
akcji edukacyjnych, 

 ogłoszeń (komunikatów) np. o spotkaniach informacyjnych. 

 

6.4.8.4 Kampania kinowa  

1. Wykonawca zaplanuje i dokona zakupu miejsca w bloku reklamowym w celu wyemitowania  

1 spotu kinowego  o długości 20 sekund promującego Projekt.  

2. Emisja spotu reklamowego nastąpi w lokalnym kinie (tj. zlokalizowanym w Piotrkowie 

Trybunalskim) w bloku premium - tuż przed seansem filmowym,  uwzględniającym 12 tygodni 

emisji. 

6.4.8.5 Kampania w Internecie 

Do zadań Wykonawcy należy: 

1. Umieszczenie billboardów i bannerów reklamowych Projektu na stronach internetowych/ 

portalach internetowych. 

2. Okres wyświetlania billboardów dla każdego przekazu opisanego w pkt. 6.3.1.1 [3] na każdej ze 

stron: minimum 3 miesiące. 

3. Okres wyświetlania bannerów na każdej ze stron: 1 miesiąc przed wydarzeniem opisanym  

w pkt 6.4.9 oraz w trakcie ich trwania. 

4. Umieszczanie komunikatów, w szczególności  w ramach prowadzonej promocji akcji opisanych 

w pkt 6.4.9 (2 razy dla każdego wydarzenia). 

5. Utworzenie konta Projektu na portalu społecznościowym Facebook przez cały okres trwania 

kampanii i jego obsługa. 

6.4.8.6 Kampania zewnętrzna 

Kampania zewnętrzna będzie miała charakter kampanii społecznej (billboardy i reklama na 
autobusach).  

Zakres prac Wykonawcy: 

1. Zakup nośników, zapewnienie ekspozycji i nadzór nad wykonaniem. 

 Billboardów: wielkość co najmniej 12 m2, ilość 20 szt., 

 Reklam na autobusach miejskich (4 pojazdy: Jelcz, Man), obsługujące linie wskazane przez 

Zamawiającego, 

 Plakatów – w ramach w ramach prowadzonej promocji akcji opisanych w pkt 6.4.9; 

2. Lokalizacja: 

 Billboardy: na terenie miasta w okolicach siedzib urzędów gminy i powiatu, kościołów, 

centrów handlowych, targów itp., zlokalizowanych w tzw. ciągach komunikacyjnych oraz 

wylotów ulic, przy których wybudowano kanalizację sanitarną, 

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień i uzyska wszelkie zgody na umieszczenie tablic 

od zarządców terenu.  

 Reklama na autobusach: tył pojazdu, 

 Plakaty: m.in. na słupach ogłoszeniowych, instytucjach (urzędach, szkołach, itp.); 

3. Czas trwania kampanii: 
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 Billboardy: 3 cykle, w tym: 2 razy w 2014r. po 14 kolejnych dni i 1 raz w 2015r.  

21 kolejnych dni,   

 Reklama na autobusach: 6 miesięcy w 2014r. (kwiecień-wrzesień), 6 miesięcy 2015r. 

(kwiecień-wrzesień); 

6.4.9 Organizacja i wdrożenie akcji edukacyjnych i promocyjnych 

6.4.9.1 Organizacja, przeprowadzenie i promocja akcji o zagrożeniach mikrobiologicznych 
np. „STRATEGIA BAKTERII” 

Minimalny zakres prac przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę: 

1. Opracowanie i uzgodnienie scenariusza „akcji” (terminy, miejsca przeprowadzania akcji, 

przebieg, organizacja, itp.). 

2. Kompleksowa obsługa wydarzenia, w tym m.in.: 

 zaangażowanie ekspertów, 

 organizacja – przeprowadzenie uzgodnień i uzyskanie pozwoleń, emisje filmów 
edukacyjnych, audycji radiowych, publikacja artykułów sponsorowanych, 

 aranżacja miejsca dla odbiorców, montaż/demontaż, transport części wystawy, 
odpowiadającej zwiedzanemu obiektowi, 

 dystrybucja materiałów informacyjnych, gadżetów i nagród; 

3. Promocja wydarzenia. 

4. Udokumentowanie akcji : foto-relacje, film reportażowy, artykuł (opisane w pkt  6.9.4.2 SOPZ). 

5. Sporządzenia raportu z wydarzenia. 

6.4.9.2 Organizacja, obsługa i promocja edukacyjnych „DRZWI OTWARTYCH”  

Drzwi otwarte (czas trwania każdego wydarzenia:1 dzień) – udostępnienie obiektów po modernizacji do 
zwiedzania dotyczą:  

 Stacji Uzdatniania Wody „Szczekanica” –3 razy. 

 Oczyszczalni ścieków – 5 razy, w tym 3 razy w 2014 i 2 razy w 2015r. 

Minimalny zakres prac przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę: 

1. Opracowanie i uzgodnienie scenariusza „drzwi otwartych”(terminy, przebieg zwiedzania –

godziny, organizacja, akcje towarzyszące, itp.). 

2. Kompleksowa obsługa wydarzenia, w tym m.in.: 

 zapewnienie przewodnika, ze znajomością procesów i technologii zwiedzanego obiektu, 

 organizacja  wydarzenia, 

 aranżacja miejsca do obsługi zwiedzających i montaż/demontaż, transport części wystawy, 

odpowiadającej zwiedzanemu obiektowi, 

 dystrybucja materiałów informacyjnych, gadżetów i nagród, 

 prace porządkowe; 

3. Promocja wydarzenia. 

4. Uzyskanie zgód i pozwoleń. 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa – służby sanitarne i porządkowe. 

6. Udokumentowanie wydarzenia: foto-relacje, film reportażowy, artykuł (opisane w pkt  6.9.4.2 

SOPZ). 

7. Sporządzenia raportu z wydarzenia. 

Impreza zostanie zrealizowana wg wypracowanego wspólnie z Zamawiającym scenariusza  
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na podstawie propozycji realizacji złożonej przez Wykonawcę na etapie oferty. 

6.4.9.3 Organizacja, realizacja, obsługa i promocja  PIKNIKU/FESTYNU 

Minimalny zakres prac przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę: 

1. Opracowanie i uzgodnienie scenariusza (czas trwania wydarzenia:1 dzień), w tym m.in.: 

 Działania na scenie (tj. np. debaty, prelekcje, pokazy, program konferansjerski sceny). 

 Dodatkowe interaktywne działania edukacyjno-informacyjne (tj. np. happening, quiz 

rodzinny, teatrzyk dla dzieci, akcja flash mob, gra miejska, interaktywna wystawa, pokaz 

strojów ekologicznych, występ zespołu muzycznego, tanecznego i inne). 

 Koncert muzyczny /…..?/ 

Propozycje aktywności powinny być dostosowane do charakteru imprezy, tj. nawiązywać do 
środowiskowych aspektów w pkt 5.2 niniejszego SOPZ. 

2. Ustalenie, uzgodnienie i aranżacja miejsca (przestrzeni) imprezy (opracowanie graficzne planu 

terenu, infrastruktura techniczna, wyposażenie, dekoracje, itp.). 

3. Uzyskanie zgód i pozwoleń. 
4. Promocja wydarzenia. 

5. Kompleksowa obsługa imprezy (w szczególności: koordynator, konferansjer, obsługa techniczna, 

animatorzy, umożliwienie świadczenia usług komercyjnym firmom cateringowym, transport 

sprzętu, wyposażenia, materiałów promocyjnych itp., montaż, demontaż). 

6. Zapewnienie bezpieczeństwa – służby sanitarne i porządkowe. 

7. Udokumentowanie wydarzenia: foto-relacje, film reportażowy, artykuł (opisane w pkt  6.9.4.2 

SOPZ). 

8. Sporządzenia raportu z wydarzenia. 

Impreza zostanie zrealizowana wg wypracowanego wspólnie z Zamawiającym, scenariusza   
na podstawie propozycji realizacji złożonej przez Wykonawcę na etapie oferty. 

6.4.9.4 Organizacja, przeprowadzenie i promocja KONKURSU Z NAGRODAMI – (2 konkursy) 

I. Konkurs przeznaczony dla osób nowo przyłączonych do sieci kanalizacyjnej, tj. tych którzy 

podpisali umowę ze spółką wodno – kanalizacyjną na odprowadzanie ścieków od początku 

realizacji Projektu.  

II. Konkurs dla uczniów klas I-III gimnazjów w Piotrkowie Trybunalskim: źródła wody, obieg wody 

w przyrodzie, jej znaczenie, działanie systemu kanalizacyjnego, oczyszczanie – metody, działanie 

oczyszczalni (formy: prezentacje multimedialne, plakaty, makiety oczyszczalni, itp.).   

Minimalny zakres prac przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę: 

1. Przygotowanie konkursu. 

 Opracowania regulaminu konkursu, 

 Opracowanie koncepcji/scenariusza (kalendarium, forma konkursu, zasady oceny prac, 

termin rozstrzygnięcia, itp.). 

 Rekomendacja nagród, 

2. Przeprowadzenie i obsługa konkursu. 

3. Promocja konkursu. 

4. Udokumentowanie wydarzenia: foto-relacje, film reportażowy, artykuł (opisane w pkt  6.9.4.2 

SOPZ). 

5. Sporządzenia raportu z każdego wydarzenia. 
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Konkurs  zostanie zrealizowany wg wypracowanego wspólnie z Zamawiającym programu  na podstawie 

propozycji złożonej przez Wykonawcę na etapie oferty. 

6.4.9.5 Organizacja, realizacja, obsługa i promocja RAJDU ROWEROWEGO lub SPŁYWU 
KAJAKOWEGO 

Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 

1. Opracowania regulaminu rajdu/spływu (czas trwania wydarzenia: 1 dzień), 

2. Opracowania trasy i uzyskania stosownych zezwoleń na organizację i uzgodnienie trasy, 

3. Opracowania koncepcji/scenariusza m. in.: 

 Przygotowanie i świadczenie usługi gastronomicznej na wolnym powietrzu,  
 Organizacja imprez towarzyszących (konkursy, wyścigi, festyn, muzyka, itp.), 

6. Promocji rajdu/spływu, 

7. Przygotowania trasy (przejazd próbny, sprawdzenie dystansu, rodzaju tras, oznaczenie trasy, itp.), 

8. Zapewnienia obsługi (organizacyjnej, technicznej, medycznej) przed, w trakcie i na zakończenie 

rajdu/spływu, 

9. W przypadku spływu: 

 zapewnienia sprawnego sprzętu dla uczestników (kajaków, kapoków, wioseł), 

 zapewnienia transportu uczestników i kajaków (jeśli trasa spływu będzie tego wymagała)  

oraz bezpłatnych miejsc parkingowych, 

10. Zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom rajdu/spływu, 

11. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rajdu/spływu, 

12. Zabezpieczenia, wyposażenia i oznakowania terenu rekreacyjnego w celu organizacji postoju, 

13. Udokumentowanie wydarzenia: foto-relacje, film reportażowy, artykuł (opisane w pkt  6.9.4.2 

SOPZ), 

14. Sporządzenia raportu z wydarzenia. 

Impreza zostanie zrealizowana wg wypracowanego wspólnie z Zamawiającym scenariusza  

na podstawie propozycji realizacji złożonej przez Wykonawcę na etapie oferty. 

6.4.10 Realizacja pozostałych działań wspierających promocję  

6.4.10.1 Stała obsługa prasowa Projektu  

1. Wykonawca zobowiązany bedzie do przygotowywania i przekazywania informacji prasowych 
najważniejszych informacji związanych z realizowanym Projektem, w szczególności: 

 co najmniej 1 informacji prasowej w każdym miesiącu współpracy, 

 przed i po konferencji prasowej, 

 przed i po akcjach promocyjnych, 

 ad hoc, w sytuacjach, gdy będzie to zasadne; 

2. Wykonawca bedzie przygotowywał całą treść informacji prasowej i przedstawiał  
ją Zamawiającemu do akceptacji.  

 każda informacja (notatka prasowa/komunikat) zawierać bedzie nie mniej niż 1000 

znaków bez spacji (w dokumencie MS Word) oraz obowiązkowe elementy graficzne 

zgodnie z zasadami promocji projektów Programu Infrastruktura i Środowisko, według 
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wzoru przedstawionego w dokumencie Manual_POIS_UE (link do dokumentu wskazany  

w pkt 6.4 [3]) i oraz grafiką w postaci zdjęć, tabel, schematów itp.), 

 informacje będą przygotowane z zachowaniem wszelkich reguł sztuki i warsztatu zgodnych 

z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations i/lub 

Kodeksie Dobrych Praktyk Związku Firm Public Relations, z uwzględnieniem potrzebnych  

i zaakceptowanych przez Zamawiającego cytatów, pochodzących od przedstawicieli 

Zamawiającego lub wskazanych przez niego ekspertów zewnętrznych, 

 informacje powinny być przygotowywane rzetelnie, a użyte dane zweryfikowane i użyte 

zgodnie z prawem; 

3. Informacje będą dystrybuowane drogą elektroniczną lub/i faxem, a także umieszczane  

w na stronie internetowej Projektu.  

4. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca bedzie przygotowywał pisemne odpowiedzi  

na spływające zapytania dziennikarskie związane z Projektem.  

 Zamawiający bedzie udostępniał Wykonawcy materiały źródłowe potrzebne  

do zredagowania odpowiedzi i/lub przygotuje niezbędną notatkę z wkładem 

merytorycznym i/lub udzieli ustnych lub pisemnych odpowiedzi na pytania merytoryczne 

zadane przez Wykonawcę.  

 Wykonawca w ramach realizacji zadania przygotuje odpowiedzi o objętości nie mniejszej 

niż 1000 znaków bez spacji (w dokumencie MS Word).  

 Wykonawca bedzie gotowy do wykonania co najmniej 1 takiego zadania w każdym 

miesiącu w okresie realizacji Umowy; 

5. W razie potrzeby Wykonawca przygotuje materiały w wersji angielskiej. 

6.4.10.2 Prowadzenie list kontaktowych  

Wykonawca bedzie zobowiązany do stworzenia, aktualizowania oraz udostępniania Zamawiającemu 

następujących list/baz danych kontaktowych (adresów tradycyjnych i mailowych): 

1. Listy kontaktów medialnych. 

2. Listy kontaktowej obejmującej istotnych odbiorców Projektu. 

3. Listy potencjalnych uczestników konferencji oraz innych spotkań organizowanych w imieniu 

Zamawiającego.  

Listy zawierające dane osobowe musza być przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia korespondencji tradycyjnej i mailowej, służącej 

wysyłaniu m. in. zaproszeń, pism informacyjnych, ulotek, etc. 

6.4.10.3 Organizacja i wsparcie przedstawicieli Zamawiającego w udziale w spotkaniach 
informacyjnych dla mieszkańców 

1. Wykonawca zobowiązany bedzie do organizacji i wsparcia Zamawiającego w przeprowadzaniu  

spotkań mieszkańcami (min. 5 spotkań). 

2. W szczególności zadaniem Wykonawcy bedzie: 

 Przygotowywanie listy mieszkańców we współpracy z Zamawiającym i przygotowanie 

zaproszeń do wysyłki. Wysyłka zaproszeń pozostaje w gestii Zmawiającego.   

 Przygotowanie scenariusza spotkania. 
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 Przygotowywanie kwestii logistycznych, w tym aranżacja sali, rejestracja obecności 

uczestników. 

 Koordynacja i obsługa przebiegu spotkania. Wykonawca wyznaczy co najmniej jedna osobę 

do obsługi spotkania.  

 Zapewnienie systemu nagłaśniającego. 

 Zapewnienie sprzętu do przeprowadzenia prezentacji: szerokokątnego ekranu o szerokości 

3x2m lub o podobnych wymiarach, laptopa wraz z pilotem multimedialnym oraz 

wskaźnikiem laserowym, projektora  multimedialnego, itp. 

 Przygotowywanie niezbędnych materiałów, w tym agendy, wydrukowanych prezentacji 

(estetycznie oprawione, bindowane, format A4) oraz gadżetów promocyjnych, materiałów 

informacyjnych przekazanych  przez Zamawiającego.  

 Zapewnienie transportu elementów, stanowiących elementy aranżacji sali, materiałów 

informacyjnych i promocyjnych, na spotkanie i ze spotkania po jego zakończeniu oraz  

montaż i demontaż elementów aranżacji sali. 

 Udokumentowanie wydarzenia. 

6.4.10.4 Przygotowanie i obsługę stoiska podczas wydarzeń plenerowych 
organizowanych przez Miasto 

1. Wydarzenia plenerowe organizowane przez Miasto: Imieniny Piotrków - dni miasta (raz w roku – 

czas trwania wydarzenia: 3 dni, czerwiec). 

2. Wykonawca zaproponuje 2 propozycje scenografii/wyposażenia stoiska w celu wizualnego 

zaprezentowania Projektu. 

3. Wykonawca zapewni w ramach stoiska ekran (50 cali) z możliwością podłączenia do komputera 

(dostęp do gniazd elektrycznych), w celu pokazu dostarczonych przez Zamawiającego 

prezentacji. 

4. Stoisko promocyjne uwzględniać będzie miejsce dla 3-5-osobowej obsługi stoiska, w tym  

co najmniej 2 osoby zapewnione przez Wykonawcę. 

5. Do zadań Wykonawcy należy organizacja i przeprowadzenie konkursów, zabaw, quizów, 

doświadczeń, które powinny nawiązywać do środowiskowych aspektów w pkt 5.2 niniejszego 

SOPZ. 

6. W trakcie wydarzeń plenerowych itp. Wykonawca bedzie dystrybuował materiały informacyjne 

i promocyjne i gadżety przekazane przez Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo zapewni 

transport ulotek oraz materiałów informacyjno-promocyjnych, z siedziby Zamawiającego  

do miejsca, w którym odbywa sie wydarzenie, a także transport niewykorzystanych materiałów  

i ulotek po zakończeniu wydarzenia (do siedziby Zamawiającego). 

7. Wykonawca każdorazowo zapewni transport elementów, stanowiących scenografię stoiska,  

z siedziby Zamawiającego do miejsca, w którym odbywać się będzie wydarzenie, montaż,  

a także ich demontaż i transport po zakończeniu wydarzenia do siedziby Zamawiającego. 

8. Udokumentowanie wydarzenia. 

6.4.10.5 Przygotowanie i powadzenie promocji Projektu podczas imprez sportowych. 

1. Wykonawca zapewni promocję projektu podczas imprez sportowych odbywających się  

w Piotrkowie Trybunalskim. 
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2. W szczególności wykonawca zapewni promocję Projektu podczas rozgrywanych w Piotrkowie 

Trybunalskim meczy na poziomie najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej w ramach wybranej 

zespołowej dyscypliny sportowej przynajmniej raz w miesiącu w sezonie rozgrywek 

sportowych. W ramach promocji na tych meczach przewidziane jest m.in. umieszczenie co 

najmniej dwóch bannerów promujących Projekt wykonanych i dostarczonych przez 

Wykonawcę wg projektu uzgodnionego z Zamawiającym. 

3. Podczas promocji na imprezach sportowych Wykonawca zapewni funkcjonowanie (wraz  

z transportem i montażem) stoiska promocyjnego (uwzględniającego miejsce dla 3-5-osobowej 

obsługi stoiska, w tym co najmniej 2 osoby zapewnione przez Wykonawcę). 

4. Podczas promocji na imprezach sportowych Wykonawca będzie dystrybuował materiały 

informacyjne i promocyjne oraz gadżety przekazane przez Zamawiającego. Wykonawca 

każdorazowo zapewni transport ulotek oraz materiałów informacyjno-promocyjnych, z siedziby 

Zamawiającego do miejsca, w którym odbywa sie impreza sportowa, a także transport 

niewykorzystanych materiałów i ulotek po zakończeniu wydarzenia (do siedziby 

Zamawiającego). 

5. Udokumentowanie wydarzenia. 

6.4.10.6 Wsparcie przedstawicieli Zamawiającego w redagowaniu treści przeznaczonych 
do publikacji w prasie i  na stronie www  

1. Wykonawca zobowiązany będzie, na bieżąco, do wspierania Zamawiającego  

w przygotowywaniu, opracowywaniu, redagowaniu materiałów przeznaczonych do publikacji 

w prasie i na stronie internetowej Projektu: 

 zadaniem Wykonawcy bedzie identyfikacja i sugerowanie Zamawiającemu tematów  

do publikacji,  

 weryfikacja, uzupełnianie i uszczegółowianie danych wyjściowych do przygotowania 

materiału przeznaczonego do publikacji; 

2. W razie potrzeby Wykonawca przygotuje materiały w wersji angielskiej. 

6.5 Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie oraz obsługa serwisowa strony 
internetowej Projektu 

Strona internetowa Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 

Trybunalskim” zostanie zaprojektowana na podstawie propozycji wykonawcy przedstawionej na etapie 

oferty we współpracy z Zamawiającym.  

6.5.1 Wytyczne do opracowania projektu strony internetowej  

W ramach opracowania założeń do przedmiotu zamówienia należy sporządzić projekt strony 

internetowej  o następujących parametrach: 

1. Strona oparta na technologii xHTML, CSS, JavaScript, CMS, PHP, w bazie danych My SQL,                              

z uwzględnieniem języka kodowania UTF-8 (zgodne z W3C), 

2. Strona powinna działać w przeglądarkach internetowych: Internet Explorer (powyżej 8), Firefox, 

Opera, Chrome, 

3. Firma powinna samodzielnie wdrożyć kompletny serwis w sieci Internet, a także zagwarantować 

opiekę autorską na czas realizacji Projektu. Po jego zakończeniu firma powinna udostępnić w 

ciągu 30 dni w pełnym zakresie dostęp do kodu źródłowego oraz zapewnić prawidłowe działanie 
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wykorzystanych skryptów na serwerze Zamawiającego pod domeną 

www.oczyszczalniapiotrkow.pl., 

4. Graficzna strona serwisu powinna zostać wykonana zgodnie z unifikacją Urzędu Miasta (layout 

zbliżony do stron piotrkow.pl oraz graficznie dostosowana (zgodna z unifikacją) do Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko (www.pois.gov.pl), 

5. Graficzna wersja strony nie może być szablonem strony, powinna zostać wykonana zgodnie 

ustaleniami z pracownikami Referatu Informatyki Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

6. Funkcjonalność pozwalająca zaimplementować wersje multijęzykowe strony (domyślnie wersja 

polska i angielska). Wersja angielska może zawierać 4-5 podstrony statyczne (jak na piotrkow.pl) 

i nie musi być kopią 1:1 wersji polskiej, 

7. W kodzie strony powinien być umieszczony „na sztywno”  (w lewej kolumnie) odtwarzacz 

YouTube (kanał Oczyszczalni), 

8. System Zarządzania Treścią (CMS) musi być wyposażony w system graficznej edycji treści stron 

internetowych umożliwiający wygodną edycję tekstów, elementów graficznych, wstawianie  

i formatowanie tabel, kontrolę linków do stron wewnętrznych, kontrolę nad strukturą serwisu 

podczas tworzenia stron www. System powinien umożliwiać na poziomie administratora 

wstawianie materiałów filmowych  (np. z YouTube) przez opcję <object> i <iframe>. Każda 

strona (oprócz Wyszukiwarki Zaawansowanej) powinna być również generowana przez skrypt 

do wersji mobilnej. W kodzie strony powinien być umieszczony skrypt, który po rozpoznaniu 

urządzenia mobilnego powinien automatycznie przekierowywać użytkownika do wersji mobilnej 

strony, 

9.  Zakładka „Mapa Inwestycji” powinna zawierać przygotowaną przez Wykonawcę interaktywną 

mapkę inwestycji realizowanych w ramach Projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” w oparciu o funkcjonalność zastosowaną tu: 

www.fs.piaseczno.eu/mapa. Zastosowane technologie do wykonania mapy mogą być dowolne  

i nie jest wymagane zastosowanie flash, 

10.  W kodzie strony powinien być umieszczony skrypt umożliwiający automatyczne generowanie 

odtwarzacza iWebReader (www.iwebreader.com) na każdej podstronie. Kod źródłowy usługi 

dostarcza Zamawiający, 

11. Każda podstrona powinna zawierać automatycznie generujące się ikony typu (zmień rozmiar 

tekstu, drukuj, pobierz pdf strony, zgłoś błąd). Ikona pliku „do pobrania” (umieszczona pod 

artykułami) powinna funkcjonować razem z ikoną „zobacz online”, gdzie odnośnikiem powinien 

być wygenerowany automatycznie przez skrypt link wg zasady zawartej w instrukcji Google Docs 

(https://docs.google.com/viewer), czyli http://docs.google.com/viewer?url=link wgranego pliku, 

12. System Zarządzania Treścią (CMS) nie może być aplikacją opartą na licencji open source 

(np. joomla, wordpress itp.); 

System zarządzania treścią musi umożliwiać następujące funkcje: 

1. Dodawanie, edytowanie, usuwanie całych podstron, zakładek oraz ich pozycję w strukturze menu, 

2. Zamieszczanie, usuwanie zdjęć, podpisów do zdjęć, które pozwalają na umieszczanie galerii. 

Preferowane wgrywanie zdjęć  za pomocą funkcji „multi upload”, 

3. Dodawanie, edytowanie, usuwanie tekstów, linków zewnętrznych i osadzonych materiałów video, 

4. Zamieszczanie, usuwanie plików do pobrania (wymagany licznik pobrań w module), 

5. Dodawanie z panelu Administratora uprawnień do poszczególnych modułów oraz generowanie 

raportu o aktywności użytkowników (moderatorów) np. jako logi systemowe, 

http://www.fs.piaseczno.eu/mapa
http://www.iwebreader.com/
https://docs.google.com/viewer
http://docs.google.com/viewer?url=link
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6. Dodawanie, edytowanie, usuwanie bannerów reklamowych (slid na stronie – lewa kolumna)  

z możliwością podlinkowania, 

7. Dodawanie, edytowanie, usuwanie formularzy kontaktowych na wybranych podstronach, 

8. Dodawanie, edytowanie, usuwanie aktualności, w tym 3 najnowsze aktualności powinny pojawiać  

się w slidzie  na stronie głównej, 

9. Dodawanie, edytowanie, usuwanie wiadomości dot. newslettera oraz administrowanie listą 

odbiorców, 

10. Dodawanie, edytowanie, usuwanie przynajmniej czterech zakładek utworzonych „na sztywno”  

w wersji mobilnej strony. 

6.5.2 Szczegółowy opis funkcjonalności serwisu www 

1. Możliwość kształtowania struktury portalu bez ograniczania ilości stron oraz ilości poziomów 

(docelowo ok. 50 podstron), 

2. Możliwość umieszczania galerii zdjęć poza grafikami w treści,  

3. Możliwość publikowania dokumentów do pobrania z automatycznie dodawaną ikonką. Ikona 

pliku „do pobrania” (umieszczona pod artykułami) powinna funkcjonować razem z ikoną „zobacz 

online”, gdzie odnośnikiem powinien być wygenerowany automatycznie przez skrypt link wg 

zasady zawartej w instrukcji Google Docs (https://docs.google.com/viewer),    

czyli http://docs.google.com/viewer?url=link wgranego pliku, 

4. Możliwość publikowania zawartości treści strony również w wersji mobilnej bez konieczności 

dublowania (kopiowania) tej samej zawartości wpisów w inne miejsce CMS (zastosowanie to nie 

dotyczy zakładki Wyszukiwarka Zaawansowana i przynajmniej czterech stron statycznych wersji 

mobilnej w CMS). Wersja mobilna powinna  uzyskać w teście W3C przynajmniej 50% 

(http://validator.w3.org/mobile/), 

5. Wbudowana wyszukiwarka oraz filtrowanie wg słowa kluczowego, roku (z możliwością wyboru 

zakresu dat – wg :  dd.mm.rrrr), 

6. Możliwość edycji słów kluczowych i znaczników ułatwiających wyszukiwanie na każdej  

z podstron i artykułów, 

7. Wprowadzanie wielu użytkowników z możliwością administrowania ich uprawnieniami  

do przestrzeni portalu i wykonywanych operacji, 

8. Dostęp do historii działań użytkowników (historia logowania, działania), 

9. Możliwość publikacji bannerów wg określonych i zdefiniowanych schematów (lewa kolumna - 

slid) oraz na stronie głównej (slid trzech najnowszych artykułów), 

10. Publikowanie multimediów na stronie WWW z poziomu przeglądarki internetowej np. filmów, 

informacji lokalnych z wykorzystaniem odtwarzacza YouTube, 

11. Możliwość publikowania poprzez CMS treści w wielu językach (dwie wersje językowe portalu: pl i 

en). Wersja angielska może być ograniczona do 4-5 stron statycznych, 

12. Newsletter/subskrypcja usługi automatycznego wysyłania na zarejestrowane skrzynki pocztowe 

nowych informacji wg określonego klucza, kategorii, grupy, 

13. Możliwość włączenia z poziomu CMS formularzy kontaktowych na wybranych podstronach, 

14. Strona dla Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 

Trybunalskim” oraz wersja mobilna powinna być zgodna z wytycznymi W3C oraz spełniać 

przynajmniej minimum wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0),  

z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów 

z 12.04.2012 r.; 

https://docs.google.com/viewer
http://docs.google.com/viewer?url=link
http://validator.w3.org/mobile/
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6.5.3 Struktura strony internetowej 

1. Menu Podmiotowe – menu głównych działów Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” (poziome), 

2. Menu Przedmiotowe – submenu do głównych działów z Menu Podmiotowego (rozwijane), 

3. Menu Narzędziowe – powrót do strony głównej (banner górny), „okruszki”, mapa strony, 

stronicowanie, 

4. Aktualności – możliwość wielokrotnego użycia na stronie trybu aktualności z archiwizacją  

na kolejnych podstronach (maksymalnie 5 aktualności na stronie głównej), stronicowanie, 

następne (co 5 pozycji), 

5. Podstrona – każda strona ma część tekstową (w którą oprócz tekstu można wstawić zdjęcia, 

tabele itp.), ikonki „odsłuchaj – iWebReader”, „zmniejsz – zwiększ tekst”, „drukuj”, „pobierz stronę 

w pdf”, „zgłoś błąd”, a pod treścią „pliki do pobrania + zobacz online” oraz wyszukiwarkę 

uproszczoną (po frazie) w TOP strony, 

6. Podstrona Wyszukiwarka Zaawansowana powinna zawierać moduł wyszukiwarki  

z filtrowaniem wg zakresu daty i domyślnie pod nią ok. 5-8 najczęściej czytanych 

(najpopularniejszych) artykułów; 

6.5.4 Dodatkowe elementy do zaimplementowania 

Umieszczenie w kodzie strony  Google Analitics. 

6.5.5 Dodatkowe wymagania  

W trakcie tworzenia strony internetowej należy mieć na uwadze m.in.: 
1. Wstępne pozycjonowanie strony internetowej: umieszczenie w kodzie Description, KeyWords,   

Title, zgodnego ze standardami W3C/DTD XHTML i wskazanymi standardami przez 

Zamawiającego, 

2. Przesyłanie każdego etapu tworzonego projektu do akceptacji i dokonywanie ewentualnych 

poprawek, 

3. Wykorzystywanie przy tworzeniu strony skryptów gwarantujących bezpieczeństwo danych,  

4. Obróbka graficzna i umieszczanie bannerów dostarczonych przez Zamawiającego (w celu 

zunifikowania graficznego całej strony www),  

5. Zoptymalizowanie graficzne dostarczonych zdjęć do zamieszczenia na stronie www, 

6. Dokonywanie migracji stworzonej strony na serwer Zamawiającego, 

7. Zapewnienie, w trakcie wdrażania (uruchamiania) strony www, przeprowadzenia szkoleń  

z zakresu administrowania serwisem www, 

8. Zapewnienie funkcjonowania strony internetowej przez okres 5 lat od zakończenia projektu; 

W zakresie zadań Wykonawcy, niezwłocznie po jej uruchomieniu, jest promocja strony (informacja 
prasowa, artykuł sponsorowany). Obowiązkiem Wykonawcy jest umieszczanie adresu strony w każdej 
publikacji papierowej i elektronicznej. 

6.6 Przygotowanie, organizacja, obsługa i promocja wystawy fotograficzno – 
multimedialnej  

Zakres prac Wykonawcy: 

1. Przygotowanie wystawy przedstawiającej efekty realizacji Projektu, obejmującej ekspozycję 

zdjęć, emisję filmu promocyjnego o Projekcie, filmu edukacyjnego, produkcję nośników  
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wraz z montażem oraz ekspozycję makiety, stanowiącej wizualizację docelowej oczyszczalni 

ścieków.  

W skład elementów wystawy będą wchodzić: 

 Tablice dwustronne osadzone na stelażach: 

 Ilość:  12 szt.   

 Wymiar tablic: 150 x 90 cm,  

 Materiał planszy: wydruk bezpośrednio na PCV (spienione, grubość  5 mm), utrwalany 

UV; 

Wykonawca przedstawi co najmniej 2 propozycje projektu stelaża do wyboru  
i akceptacji Zamawiającego (do prezentacji we wnętrzach oraz do posadowienia go 
docelowo w gruncie – opłaty za umieszczenie/zajęcie pasa pozostają w gestii 
Zamawiającego), z uwzględnieniem możliwości przekręcania tablicy wzdłuż poziomej osi. 
Zdjęcia będą prezentować stan przed realizacją (12 szt.) i po realizacji (12 szt.), wybór zdjęć 
do publikacji zostanie dokonany przez Zamawiającego na podstawie rekomendacji 
Wykonawcy,  
Zamawiający dopuszcza zmianę przekazu wystawy na podstawie alternatywnej, ciekawszej 
i bardziej atrakcyjnej wizualnie propozycji Wykonawcy, opatrzonej stosownym 
uzasadnieniem. 

 Makieta – wykonana zgodnie ze wskazówkami opisanymi w pkt 6.7 niniejszego SOPZ. 

2. Aranżacja i wykonanie ekspozycji, która nastąpi na podstawie przedstawionej przez 

Wykonawcę koncepcji/projektu w 2 wariantach w formie poglądowych szkiców do wyboru  

i akceptacji Zamawiającego. 

3. Produkcja makiety, plansz/tablic, stelaży, montaż i demontaż, transport pomiędzy miejscami 
ekspozycji. 

4. Promocja wystawy. 

5. Sporządzenia raportu z wydarzenia. 
6. Lokalizacja wystawy i planowany czas trwania ekspozycji: 

 centrum handlowe na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, zapewniającym jak największy 

kontakt z ekspozycją, planowany termin po 31.05.2014r. przez 21 kolejnych dni (dokładny 

termin do ustalenia), 

 miejsca niektórych akcji edukacyjnych i promocyjnych (podczas trwania akcji), 

 szkoły, 
 plener, etc., 

 zakładu oczyszczalni/stacji uzdatniania podczas „dni otwartych” – po zakończeniu 

ekspozycji w centrum handlowym, termin i ilość dni uzależnione od terminów akcji 

edukacyjno-promocyjnych, 

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień i uzyska wszelkie zgody na umieszczenie tablic od 
dysponentów powierzchni wystawienniczej/terenu.  

6.7 Zaprojektowanie i wykonanie makiety  
Wykonawca zaprojektuje, wykona i zamontuje makietę oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, 
stanowiącą uproszczone odwzorowanie zarysu jej zabudowy, bez nadmiaru detali architektury obiektów. 

 Ilość: 1 szt., 

 Skala: 1:200, 

 Wielkość: 2-3 m2, 

 Obudowa wykonana z plexi lub innego spełniającego podobne funkcje. 
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 Podstawa - umieszczona na wysokości około 1 m, na stelażu zapewniającym stabilność 

konstrukcji. 

6.8 Realizacja planu przygotowanego na wypadek kryzysu komunikacyjnego 

W razie wystąpienia kryzysu komunikacyjnego w Projekcie, Wykonawca zobowiązany będzie  

do przeprowadzenia, w ścisłej współpracy z Zamawiającym, działań przewidzianych w planie 

komunikacji kryzysowej. Działania będą obejmować prawidłową reakcję na zaistniałą sytuację 

kryzysową, w tym Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania niezbędnej dokumentacji, 

materiałów dla mediów i ewentualnych spotkań z mediami organizowanych ad hoc. w siedzibie Urzędu 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego lub miejscu wskazanym przez Miasto.  

W razie potrzeby Wykonawca przygotuje materiały w wersji angielskiej. 

6.9 Kreacja i produkcja  

6.9.1 Produkcja spotów telewizyjnych 

1. Do zadań Wykonawcy należy opracowanie scenariuszy i produkcja (zlecenie produkcji) - m.in. 

realizacja zdjęć, sesje nagraniowe sytuacji i dźwięku, lektor, efekty specjalne, montaż, 

udźwiękowienie, itd. 

2. Wykonawca przygotuje co najmniej 3 propozycje scenariusza dla każdego ze spotów, do wyboru  

i akceptacji Zamawiającego: 

 2 spotów telewizyjnych reklamowych, dla każdego przekazu opisanego w pkt. 6.3.1.1 [3]), 

do 30 sekund,  

 spotów informacyjnych (do 30 sekund) w ramach promocji akcji informacyjno-

edukacyjnych (1 na każde wydarzenie), 

 ogłoszeń np. o spotkaniach informacyjnych. 

3. Przygotowanie spotów: 

 spot telewizyjny i nośnik ma spełniać standardy określone przez stacje telewizyjne,  

w których Wykonawca planuje emisję spotów w ramach bloków reklamowych, 

 spot telewizyjny zostanie przekazany Zamawiającemu na płycie DVD w formacie AVI (16:9) 

bez kompresji o rozdzielczości ful HD oraz skompresowane w co najmniej formacie MPEG-2 

na potrzeby emisji i Internecie.  

6.9.2 Produkcja spotów radiowych 

1. Do zadań Wykonawcy należy opracowanie scenariusza, produkcja (zlecenie produkcji). 

2. Wykonawca przygotuje co najmniej 3 propozycje scenariusza dla każdego z dwóch spotów do 

wyboru i akceptacji Zamawiającego: 

 2 spotów radiowych reklamowych – 30 sekundowych nagrań promujących dla każdego 

przekazu opisanego w pkt. 6.3.1.1 [3], w zależności od przyjętych w kampanii założeń, 

 spotów informacyjnych (komunikatów) w ramach promocji akcji informacyjno-

edukacyjnych (1 na każde wydarzenie) – 20 sekund, 

 audycji sponsorowanych (np. wywiadów z ekspertami, naukowcami, przedstawicielami 

władz miast/gmin, przedstawicielami zarządu przedsiębiorstwa wod.-kan., itd.) w ramach 

akcji edukacyjnych, 

 ogłoszeń (komunikatów) np. o spotkaniach informacyjnych. 

4. Przygotowanie spotów: 
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 spot radiowy i nośnik ma spełniać standardy określone przez stacje radiowe, w której 

Wykonawca planuje emisję spotów w ramach bloków reklamowych, 

 spot radiowy zostanie przekazany Zamawiającemu na płycie CD w formacie mp3.  

6.9.3 Produkcja spotów kinowych 

1. Do zadań Wykonawcy należy opracowanie scenariusza, produkcja (zlecenie produkcji). 

2. Wykonawca przygotuje co najmniej 3 propozycje scenariusza spotu do wyboru  i akceptacji 

Zamawiającego 1 spotu kinowego  o długości 20 sekund promującego Projekt.  

3. Przygotowanie spotów: 

 spot kinowy i nośnik ma spełniać standardy określone przez kino, w którym Wykonawca 
planuje emisję spotów w ramach bloków reklamowych, 

 spot telewizyjny zostanie przekazany Zamawiającemu na płycie DVD w formacie AVI (16:9) 
bez kompresji o rozdzielczości ful HD oraz skompresowane w co najmniej formacie MPEG-2 
na potrzeby emisji i Internecie. 

6.9.4 Produkcja filmów 

Wszystkie filmy muszą charakteryzować się  nowoczesnością i dynamiką, muszą być ciekawe, 
przykuwające uwagę, atrakcyjne wizualnie, służyć celom do jakich zostały wytworzone,  
tj. realizować określony przekaz informacyjny, edukacyjny i promocyjny. 

Przy opracowywaniu filmów w wersji angielskiej wszystkie wypowiedzi osób powinny być opatrzone 
napisami w języku angielskim. 

Materiały filmowe zostaną przygotowane w formatach AVI (16:9) bez kompresji o rozdzielczości ful HD, 
oraz skompresowane w co najmniej formacie MPEG-2 na potrzeby emisji i Internecie. 

Wykonawca dokona nadruku na płytę (pełny kolor), który będzie uwzględniał oprócz nadrzędnego 
systemu identyfikacji, nazwę, termin, miejsce wydarzenia/tytuł filmu oraz tytuł i nr Projektu. 

Opakowanie każdej płyty w przezroczyste plastikowe opakowanie o kształcie i wymiarach 
odpowiednich dla standardowych płyt DVD/CD. 

6.9.4.1 Produkcja filmów promocyjnych i edukacyjnych 
1. Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie (zebranie materiałów), opracowanie scenariuszy, 

realizacja (produkcja wraz montażem), duplikacja 4 filmów edukacyjno-promocyjnych, np.: 

 FILM PROMOCYJNY O PROJEKCIE O CHARAKTERZE INFORMACYJNYM, którym znajdą się 

co najmniej: geneza, przedstawienie celów i założeń Projektu, proces przygotowania, 

finansowanie-udział Unii Europejskiej, PO IiŚ, zakres rzeczowy: relacja z realizacji robót, 

prezentacja rezultatów rzeczowych, wyeksponowanie korzyści dla mieszkańców, miasta, 

regionu) – do 12 minut po montażu, 

 FILM PROMOCYJNY O PROJEKCIE O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM: przedstawiający 

efekty i korzyści dla mieszkańców, miasta i regionu z realizacji Projektu, roli Unii 

Europejskiej w działaniach ekologicznych - współfinansowaniu Projektu ze środków 

europejskich z Funduszu Spójności w ramach PO IiŚ  ) – do 6 minut po montażu, 

 Film edukacyjny nt. zagrożenia mikrobiologicznego np.: „Strategia bakterii” – do 12 minut, 

 Film edukacyjny nt. działania systemu wodno – kanalizacyjnego np.: „Jak to działa: 

utylizacja od starożytności po XXI wiek” – do 12 minut po montażu; 

2. Wykonawca przygotuje koncepcje i szkice 8 scenariuszy (2 dla każdego filmu), z których 

Zamawiający wybierze 4 do dalszych prac, w oparciu o które Wykonawca przygotuje filmy. 
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 Wstępne wersje filmów zostaną przedłożone do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca 

uwzględni wszystkie uwagi, dokona korekt w przygotowywanym materiale i przedstawi 

poprawione filmy do ponownej  akceptacji Zamawiającego. 

 Przy realizacji filmów Wykonawca uzyska materiały archiwalne oraz zrealizuje materiał 

filmowy w siedzibie Zamawiającego i w miejscach realizacji robót, w tym uwzględni: 

 Przygotowanie tekstu lektorskiego i realizacja podkładu lektora dla każdego filmu,  

w polskiej wersji językowej (zgranie ścieżek dźwiękowych, nagranie lektora, mastering 

zrealizowany zostanie w profesjonalnym studio dźwiękowym). 

 Realizację postprodukcji (w zakresie ścieżki dźwiękowej na bazie dostępnych utworów, 

do których Wykonawca posiada lub zakupi prawa autorskie; w zakresie oprawy 

graficznej każdego filmu: czołówka, wstawki pomiędzy ujęciami, tyłówka, animacje 

komputerowe, na bazie materiałów, do których Wykonawca posiada lub zakupi prawa 

autorskie.  

3. Filmy zostaną wykorzystane (emitowane) podczas konferencji, podczas wybranych akcji 

edukacyjno-promocyjnych oraz zostaną włączone do kampanii TV oraz umieszczone na stronie 

internetowej Projektu. 

4. Filmy zostaną wykonane w wersji polskiej i angielskiej.  

5. Wykonawca dokona duplikacji i dostarczy Zamawiającemu:  

 FILMY PROMOCYJNE O PROJEKCIE (2 szt.) na jednym nośniku DVD, w ilości 

odpowiadającej ilości folderu 1000 szt. oraz 200 szt.  na pozostałe cele promocyjne (razem 

1200 szt.). 

 Filmy edukacyjne na osobnych nośnikach DVD każdy w ilości 50 szt., razem 100 szt. 

6.9.4.2 Produkcja reportaży z akcji edukacyjno-promocyjnych 

1. Wykonawca zrealizuje (produkcja wraz montażem) krótkie, do 6 minut po montażu, relacje  

z każdej akcji edukacyjnej/promocyjnej: np. rajdu, spływu, pikniku, drzwi otwartych, itp.                

2. Filmy zostaną wykonane w wersji polskiej i angielskiej.  

3. Filmy zostaną włączone do kampanii TV i umieszczone na stronie internetowej Projektu oraz 

stanowić będą załącznik do raportów z realizacji akcji edukacyjno-promocyjnych . 

4. Wykonawca dokona duplikacji i dostarczy Zamawiającemu filmy reportażowe w ilości 10 szt. 

6.9.4.3 Produkcja filmowych relacji z konferencji – reportaż 

1. Wykonawca zrealizuje (produkcja wraz montażem) reportaże z konferencji jako materiału 

informującego o wydarzeniu – skrót konferencji (w wersji polskiej i angielskiej) 

 1 film z każdej konferencji prasowej opisanej w pkt 6.4.7.1 i 6.4.7.2 – do 3 minut po 

montażu, 

 1 film z konferencji na zakończenie Projektu opisanej w pkt 6.4.7.3 – do 6 minut po 

montażu,  

2. Filmy zostaną włączone do kampanii TV i umieszczone na stronie internetowej Projektu oraz 

wykorzystane podczas wybranych akcji edukacyjno-promocyjnych oraz stanowić będą 

załącznik do raportów z konferencji . 

3. Wykonawca dokona duplikacji i dostarczy Zamawiającemu filmy reportażowe w ilości 10 szt. 

6.9.5 Produkcja billboardów i bannerów internetowych 

1. Do zadań Wykonawcy należy opracowanie, produkcja bannerów reklamowych . 
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2. Wykonawca opracuje co najmniej 3 propozycje banneru do wyboru  i akceptacji Zamawiającego 

dla:  

 2 szt. billboardów (dynamiczne ) po 1 szt. dla każdego przekazu opisanego w pkt. 6.3.1.1 [3],  

 bannery informacyjne (dynamiczne) w ramach promocji akcji informacyjno-edukacyjnych 

(1 na każde wydarzenie); 

3. Przygotowanie billboardów i bannerów: 

 billboardy i bannery zostaną wykonane w formatach i formach umożliwiających emisję 

bannerów, wynikających z uwarunkowań szczegółowych danego portalu, strony www, gdzie 

Wykonawca planuje emisję; 

6.9.6 Produkcja nośników reklamy zewnętrznej 

1. Do zadań Wykonawcy należy opracowanie koncepcji i projektów graficznych, produkcję 

billboardów, zapewnieniu nośników, ekspozycję oraz montaż i demontaż nośników. 

2. Wykonawca opracuje co najmniej po 2 propozycje projektu graficznego do wyboru i akceptacji 

Zamawiającego: 

 Billboardów: wielkość co najmniej 12 m2,  w ilość 20 szt., 
 Reklam na autobusach miejskich – tył pojazdów, 
 Plakatów – przewidywany format plakatów: 50x70 cm oraz 70x100cm w rozdzielczość 300 

dpi (CMYK); 

3. Projekty graficzne:  

 billboardów i reklamy na autobusach będą odnosić się do koncepcji indywidualnej 

identyfikacji wizualnej (hasło/slogan, etc.) związanej z działaniami promocyjnymi 

odwołującymi się do promowania postaw proekologicznych, tj. zachęcenia i zmobilizowania 

mieszkańców do przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej, przygotowanej na etapie 

Wstępnej koncepcji komunikacji, 

 plakatów dotyczyć będą działań promujących akcje opisane w pkt 6.4.9. 

4. Przygotowanie billboardów, reklamy na autobusach i plakatów: 

 muszą spełniać standardy określone przez nośnik, gdzie Wykonawca planuje ekspozycję, 
 wersje podglądowe plików w formacie JPG i przekaże je Zamawiającemu na płycie DVD. 

6.9.7 Produkcja gier 

6.9.7.1 Gra planszowa 

1. Do zadań Wykonawcy należy opracowanie koncepcji i projektów graficznych, instrukcji, 
wszystkich koniecznych elementów składowych, przygotowanie składu i produkcję gry  
w nakładzie 1000 szt., 

 założenia kreatywne: 
 koncepcja graficzna gry musi nawiązywać do systemu odbioru i utylizacji ścieków  

lub/i technologii ich oczyszczania 
 rodzaj gry: typ „Chińczyk”, „Grzybobranie”, itp., 
 koncepcja graficzna opakowania musi nawiązywać do realizowanego projektu; 

2. Wykonawca przedstawi do wyboru i akceptacji Zamawiającego 2 wersje gry w formie 
podglądowych  plików w formacie JPG na płycie DVD, 

3. Zaakceptowana wersja gry zostanie przygotowana w 1 egzemplarzu próbnym (prototyp) ze 
wszystkimi elementami, które będzie zawierać oryginalna gra i przedstawiona Zamawiającemu 
do weryfikacji, 
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4. Przygotowanie gry, będzie uwzględniać, że wartość produkcji 1 sztuki nie przekroczy 40 zł 
brutto (nie mniej niż 25 zł brutto) przy założeniu nakładu 1000 szt.  oraz że gra ma składać sie z 
co najmniej poniższych elementów: 

 dobrej jakości pudełko: w wymiarach ok. 160x320x45mm, twarde na tekturze litej ok.1,5 
mm, oklejane papierem kredowym ok. 115 g. Zadruk wieczka i spodu kolorowy, 
uszlachetnione folią błyszczącą, pudełko foliowane – nadruk 4+0 CMYK, 

 wkładka kartonowa lub plastykowa do pudełka, porządkująca elementy, bez zadruku, 
 plansza ok. 300x300 mm, składana na 2 części wzdłuż osi, kaszerowana na tekturze 

introligatorskiej 1,5 mm, zawijane boki. Zadruk awersu kolorowy, rewersu kolorowy, 
uszlachetniona folią błyszczącą, 

 drewniane pionki (kolorowe), kostka, i inne elementy, będące wyposażeniem gry  
w zależności od przyjętej koncepcji (wykonane z materiałów ekologicznych), 

 instrukcja w formie ulotki B5 lub podobnym, papier 90 g, zadruk obustronnie kolorowy, 
zawierająca  krótką i prostą w przekazie informację o poszczególnych  elementach/stacjach 
przedstawionych na planszy. 

6.9.7.2 Quiz multimedialny 

1. Wykonawca stworzy grę w formie quizu on-line wiedzy o Piotrkowie Trybunalskim, np: „MOJE 

MIASTO – QUIZ O PIOTRKOWIE”, „KOCHAM PIOTRKÓW – QUIZ ”, mającą charakter edukacyjny 

(poznawczy) i rozrywkowy, który przybliży najważniejszy i najdroższy projekt Piotrkowa 

realizowany w dziedzinie ekologii z Funduszu Spójności.  

2. Gra polegać ma (zarys ogólny) na udzielaniu odpowiedzi na pytania z dziedzin: historia, 

środowisko-ekologia, infrastruktura-inwestycje, przemysł, administracja-gmina/powiat, kultura, 

turystyka, rozrywka, itd, itp. do wyboru gracza. Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź gracz 

będzie uzyskiwał punkt/y i po uzyskaniu określonej ich liczby przechodził będzie na kolejne 

poziomy gry. 

przykład 1: 
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przykład 2: 

 
przykład 3: 
http://www.mapaprzemian.pl/dla-nauczyciela/pakiet-multimedialny/gra-internetowa 

3. Każdy poziom/level  (np. 5) będzie miał osobną grafikę - tło gry w zależności od kategorii pytania 

i dziedziny. Na każdy poziom/level przypadać będzie nowy projekt graficzny, na który składać 

będą się: 

 animacje flash, efekty specjalne, elementy flashvideo, efekty dźwiękowe, 

 muzyka, itp.; 

4. Do zadań Wykonawcy należy: 

 opracowanie koncepcji gry, scenariusza, 

 opracowanie grafiki,  

 opracowanie zasad, instrukcji, 

 napisanie programu – gry i jej wdrożenie, 

5. Wykonawca przedstawi do wyboru i akceptacji Zamawiającego 2 wersje gry na płycie DVD, 

6. Przed przystąpieniem do uruchomienia gry i jej powielaniem gra zostanie przedstawiona 
Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia, 

7. Gra zostanie sporządzona w języku polskim i angielskim do wyboru przez użytkownika,  

8. Gra będzie dostępna i aktywna ze strony www projektu, na portalach społecznościowych,  

na których zostanie założone konto projektu,   

9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 000 szt. gry na płytach CD/DVD z nadrukiem,  

w kopercie kartonowej (nadruk na CD/DVD i kopercie – pełny CMYK (w tym opracuje projekt 

nadruku na CD/DVD i kopertę kartonową nawiązujący do całości gry). 

6.10 Wykonywanie usług fotograficznych   

1. Wykonawca będzie na bieżąco wykonywał dokumentację fotograficzną: 

 obiektów objętych pracami budowlanymi (w tym zdjęcia z „lotu ptaka” – 10 zdjęć): łącznie 

50 zdjęć,  

 realizowanych robót i wydarzeń z nimi powiązanych: 30 zdjęć, 

 konferencji prasowych opisanych w pkt 6.4.7.1 i 6.4.7.2: 20 zdjęć, 

 konferencji na zakończenie Projektu opisanej w pkt 6.4.7.3:  40 zdjęć, 

 akcji edukacyjno – promocyjnych :20 zdjęć z każdej akcji, 

 spotkań z mieszkańcami: 10 z każdego spotkania,  

 pozostałych działań i wydarzeń związanych realizacją Projektu:30 zdjęć, 

http://www.mapaprzemian.pl/dla-nauczyciela/pakiet-multimedialny/gra-internetowa
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 zdjęcia zostaną wykonane w rozdzielczości 300 dpi, 120 dpi, 96 dpi, dla zapewnienia 

wysokiej jakości odpowiedniej dla każdej formy opisanej w SOPZ, w tym: opracowania 

materiałów informacyjnych – folderu, broszury, ulotek, plakatów, itp., zamieszczenia na 

stronie internetowej Projektu, plakatów, bannerów oraz wykonywania wydruków 

wielkoformatowych, itd.  

2. W przypadku zdjęć przedstawiających osoby Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskania 

zgody tych osób na posługiwanie się ich wizerunkiem opisywanych/fotografowanych osób  

w formie oświadczeń. Kopie oświadczeń Wykonawca przekaże Zmawiającemu wraz ze 

zdjęciami. 

3. Wykonawca będzie dostarczał zdjęcia na każde żądanie Zamawiającego oraz przynajmniej raz  

w miesiącu, załączone do sprawozdania miesięcznego na nośniku DVD (nadruk na płycie - pełny 

kolor będzie uwzględniał nadrzędny system identyfikacji,  tytuł i nr Projektu, okres 

sprawozdawczy; opakowanie każdej płyty w przezroczyste plastikowe opakowanie o kształcie  

i wymiarach odpowiednich dla standardowych płyt DVD/CD). 

4. W razie potrzeby, na polecenie Zamawiającego, Wykonawca wydrukuje wybrane zdjęcia  

i przekaże je w formie papierowej. 

6.11 Monitorowanie mediów 

Wyniki monitoringu wszystkich mediów: prasy, radia, telewizji oraz Internetu będą elementem 
comiesięcznych sprawozdań  i raportów podsumowujących  realizację kampanii/akcji, itd. 

6.11.1 Monitorowanie zleconych emisji, publikacji  

1. Wykonawca, w celu udokumentowania wykonania zleconych emisji/publikacji  

wg zaakceptowanych planów medialnych, będzie na bieżąco monitorował realizację zleceń 

przez media.  

2. Opis z przeprowadzonego monitoringu powinien zawierać co najmniej następujące parametry: 

tytuł publikacji, nazwa medium, data publikacji, numer strony, w przypadku audycji radiowych  

i telewizyjnych – dokładna godzina emisji i czas trwania audycji. 

3. W przypadku niezgodności z planem medialnym lub/i uchybień w jakości, Wykonawca 

podejmie kroki w celu kompensacji emisji/publikacji na rzecz Zamawiającego. 

4. Dla potwierdzenia wykonania zleconych emisji/publikacji Wykonawca będzie gromadził  

i archiwizował wycinki prasowe, zrzuty ze stron www, nagrania radiowe i TV na nośniku DVD. 

6.11.2 Monitorowanie efektów medialnych 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania efektów medialnych w szczególności  

po wysyłce informacji prasowych, konferencjach, akcjach edukacyjno-promocyjnych, etc. 

2. Wykonawca będzie utrzymywał aktywność na forach i czatach internetowych 

(www.piotrkow.pl, www.naszemiasto.pl, www.e-piotrkow.pl, www.facebook.com) oraz 

monitorował i w razie potrzeby podejmował aktywność na wskazanych forach i czatach 

internetowych. Aktywność na forach ma polegać na systematycznym przeglądzie prowadzonych 

dyskusji oraz udziale w dyskusji w celu informowania oraz promowania Projektu. 

3. Opis każdego działania, przekazu powinien zawierać co najmniej następujące parametry: tytuł 

publikacji, nazwa medium, data publikacji, numer strony, autor, w przypadku audycji radiowych 

http://www.piotrkow.pl/
http://www.naszemiasto.pl/
http://www.e-piotrkow.pl/
http://www.facebook.com/
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i telewizyjnych – dokładna godzina emisji i czas trwania audycji wraz z nagraniem na nośniku 

DVD.  

6.12 Gromadzenie i archiwizacja  

Na dowód wystąpienia efektów medialnych Wykonawca zgromadzi i zarchiwizuje wycinki prasowe, 
zrzuty ze stron www, nagrania radiowe i TV na nośniku DVD, itp. wszystkich narzędzi ujętych  
w Strategii komunikacji w postaci papierowej i cyfrowej przyporządkowanych do poszczególnych 
działań. 
Przekazanie Zamawiającemu gromadzonych ww. materiałów następować będzie w formie załączników 
do sprawozdań i raportów opisanych w pkt. 7 SOPZ. 

6.13 Ocena skuteczności i efektywności działań informacyjno – edukacyjnych  
i promujących Projekt 

W trakcie wdrażania Strategii komunikacji  Wykonawca będzie sprawował stały i regularny monitoring 
opinii wybranych grup docelowych i dokonywał cyklicznego pomiaru wartości wybranych wskaźników 
(minimum dokona  2 pomiarów w trakcie realizacji umowy). 

Wyniki regularnego pomiaru efektów działań komunikacyjnych na próbach celowych wybranych 
odbiorców posłużą między innymi do: 

 weryfikacji założeń planów komunikacji i promocji (narzędzia, kanały, częstotliwość działań), 

 zmian w procesie komunikacji i promocji, szczególnie w formie i treściach przekazywanych 
odbiorcom, 

  identyfikacji problemów i konfliktów, 

 ustalenia i weryfikacji treści komunikacji, 

 tworzenia treści na stronę www. 

6.13.1 Badania ewaluacyjne 

1. Dobór narzędzi, za pomocą których przeprowadzana będzie ocena, powinien odpowiadać 

zakresowi badania. Minimalny zakres narzędzi badawczych, które Wykonawca jest zobligowany 

wykorzystać to ankieta lub wywiad kwestionariuszowy. 

2. Wykonawca może uszczegółowić pytania, których użył w przeprowadzonym badaniu opinii 

grup docelowych do opracowania Strategii komunikacji wyszczególnione w Raporcie wstępnym, 

a także zaproponować dodatkowe, pomocnicze pytania badawcze istotne w kontekście 

postawionych celów badania. Zestawienia pytań wymagają akceptacji Zamawiającego przed ich 

przeprowadzeniem. 

3. Badaniu podlegać będą przekazy promocyjne. Weryfikacji wymagać będzie forma i zawartość 

wszystkich elektronicznych oraz drukowanych materiałów promocyjnych, zastosowanych  

w trakcie trwania wdrażania Strategii komunikacji Projektu. Ocenie zostanie poddana 

atrakcyjność i użyteczność treści i formy materiałów, w tym zastosowane pomysły graficzne, 

język (styl). 

4. W badaniach ewaluacyjnych powinny być zastosowane co najmniej następujące kryteria 

dotarcia oraz narzędzi informacji i promocji, w kontekście realizacji celów i założeń Strategii 

komunikacji Projektu:  

 Trafność – czy podejmowane działania informacyjno-edukacyjne i promujące odpowiadają 

na zidentyfikowane wcześniej potrzeby odbiorców (grup docelowych)? Czy działania 

informacyjno-edukacyjne i promujące są zgodne względem założonych planów?  

Czy podejmowane działania są ze sobą spójne? 
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 Użyteczność – czy, i w jakim stopniu realizowane działania informacyjno-edukacyjne  

i promujące spełniają potrzeby adresatów (grup docelowych)? Czy zostały dobrze określone 

grupy docelowe i czy należy dodać jakiś odbiorców? Czy pojawiły się jakieś pozytywne 

efekty uboczne w ramach podejmowanych działań informacyjno-edukacyjnych  

i promujących? Czy pojawiły się jakieś negatywne efekty uboczne? 

 Skuteczność – czy odnotowano sukcesy w podejmowanych działaniach informacyjno-

edukacyjnych i promujących? Jakie problemy napotkano podczas realizacji działań 

informacyjno-promocyjnych? Czy wybrane i planowane instrumenty i rozwiązania dot. 

informacji, edukacji i promocji są odpowiednie? Czy system zarządzania informacją  

i promocją jest skuteczny? 

 Efektywność – czy, i w jakim stopniu zrealizowane zostały wskaźniki realizacji działań 

promocyjnych założone w planach promocyjnych? Czy i w jaki sposób nakłady ponoszone  

w trakcie realizacji działań informacyjno-edukacyjnych i promujących pozwoliły osiągnąć 

zamierzone rezultaty? 

 Świadomość społeczna na temat Projektu – zbadanie stopnia poinformowania grup 

docelowych o efektach i korzyściach płynących z realizacji Projektu, współfinansowaniu 

Projektu ze środków europejskich – Funduszu Spójności w ramach PO IŚ, stanie realizacji 

Projektu oraz zainteresowania, akceptacji Projektu. 

5. Wyniki badania Wykonawca sporządzi w formie Raportu okresowego oraz Raportu końcowego 

(zakres i ich forma zostały opisane w pkt 7.2.1). 

6. Wnioski i rekomendacje zawarte w Raporcie okresowym posłużą do monitorowania efektów 

prowadzonych działań, optymalizację komunikacji na poszczególnych etapach realizacji 

Projektu. 

7. Wyniki Raportu końcowego będą stanowić pomiar osiągnięcia celów operacyjnych Projektu,  

a wynikające z nich wnioski i rekomendacje posłużą Zamawiającemu do kontynuacji działań 

edukacyjnych,  informacyjnych i promocyjnych już po zakończeniu umowy z Wykonawcą.  

6.13.2 Pozostałe wskaźniki efektywności działań 

Efektywność działań komunikacyjnych podejmowanych w Projekcie będzie również mierzona                     
m. in. za pomocą takich wskaźników jak: 

1. Frekwencja na spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami. 

2. Liczba odwiedzin użytkowników strony internetowej Projektu. 

3. Liczba nowo zawartych umów o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.  

Wartości ww. wskaźników będą gromadzone i analizowane przez Wykonawcę w obszarze promocji            
w ramach regularnego, Sprawozdania miesięcznego (pkt 9.2). 
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7 KOORDYNACJA PRAC, RAPORTOWANIE ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

7.1 Koordynacja prac 
W ramach koordynacji prac odbywać sie będą regularne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – 

spotkania koordynacyjne Wykonawcy z Zamawiającym. Celem spotkań bedzie omówienie  

i zaplanowanie działań. Spotkania odbywać sie będą w siedzibie Zamawiającego. 

Pozostałe kontakty operacyjne Zamawiającego z Wykonawca będą odbywać sie przy użyciu poczty 

elektronicznej oraz telefonicznie.  

W cyklicznych spotkaniach uczestniczyć bedzie wyznaczony przedstawiciel Wykonawcy – Kierownik 

Zespołu, wskazany w ofercie. 

Zamawiający wyznaczy po swojej stronie dyspozycyjna osobę do bezpośredniego kontaktowania sie  

z Wykonawca w sprawach bieżących. 

7.2 Raporty 

Wszystkie poniższe raporty Wykonawca sporządzi w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia 

wykonania zadania*. 

Treść i zakres raportów zostaną uzgodnione z Zamawiającym niezwłocznie po zawarciu umowy. 

Raporty zostaną sporządzone w wersji elektronicznej na CD/DVD - 1 szt. w plikach **.doc, **.pdf.  

i przekazane  do akceptacji Zamawiającemu.  

W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do raportu, Wykonawca uwzględni uwagi 

Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia i przekaże raport do ostatecznej 

akceptacji. 

Po uzyskaniu akceptacji Raporty zostaną sporządzone w wersji papierowej w maksymalnie  

w 2 egz. i elektronicznej na CD/DVD w plikach **.doc, **.pdf i przekazane Zamawiającemu jako 

załączniki do sprawozdania miesięcznego odpowiadającego okresowi, w którym raportowane 

działanie/wydarzenie miało miejsce (nie dotyczy Raportów z kampanii informacyjno-edukacyjnych  

i promujących, które zostaną dołączone do Raportu końcowego. Podjęte działania w ramach kampanii 

będą przedmiotem sprawozdawczości comiesięcznej). 

7.2.1 Raporty z badania opinii 

1. Raport wstępny 

Raport  składać się będzie z co najmniej poniższych elementów: 

 Ogólne informacje o przedmiocie badania, 

 Grupy i ich liczebność podlegające badaniu, 

 Cele badania i postawione pytania badawcze, 

 Metodologia realizacji badania, określenie wskaźników, 

 Wyniki badania-bazowe wartości wskaźników, 

 Wnioski i rekomendacje (rekomendacje muszą zostać przedstawione w formie pozwalającej 
na bezpośrednie operacyjne zastosowanie, tzn. w formie konkretnych propozycji i zapisów  
i uszeregowane wg ich istotności), 

 Zastosowane narzędzia badawcze; 

2. Raport okresowy 

3. Raport końcowy 
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Raporty (dotyczy pkt 2 i 3) składać się będą z co najmniej poniższych elementów: 

 Ogólne informacje o przedmiocie badania, 

 Grupy i ich liczebność podlegające badaniu, 

 Cele badania i postawione pytania badawcze, 

 Metodologia realizacji badania, określenie wskaźników, 

 Wyniki badania-bazowe wartości wskaźników, 

 Wnioski i rekomendacje (rekomendacje muszą zostać przedstawione w formie pozwalającej 
na bezpośrednie operacyjne zastosowanie, tzn. w formie konkretnych propozycji i zapisów 
i uszeregowane wg ich istotności), 

 Zastosowane narzędzia badawcze; 

Raport końcowy winien określać osiągnięcie celów opisanych w pkt. 5 SOPZ, a w szczególności w pkt 5.2, 
przy czym za minimalny poziom uznania celów za osiągnięte przyjmuje się poziom 60% respondentów. 

7.2.2 Raporty z przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych  
i promujących 

1. Raport z kampanii w prasie - podsumowanie 

2. Raport całościowy z kampanii w TV – podsumowanie 

3. Raport z kampanii w Internecie – podsumowanie 

4. Raport całościowy z kampanii w radio – podsumowanie 

7.2.3 Raporty z konferencji  

1. Raport z konferencji prasowej podsumowującej roczną realizację Projektu w 2013r. 

2. Raport z konferencji prasowej na zakończenie kontraktu I 

Załącznikami do Raportów (dotyczy pkt 1 i 2) będą: 

 lista zaproszonych gości i uczestników konferencji, zawierająca: imiona i nazwiska, nazwy 

firm/instytucji, 

 zestaw materiałów konferencyjnych, 

 wydruk prezentacji, 

 reportaż, 

 20 zdjęć (o rozdzielczości min. 8 mpix o rozdzielczości 300 dpi); 

3. Raport z konferencji na zakończenie realizacji Projektu 

Załącznikami do Raportu będą: 

 lista zaproszonych gości i uczestników konferencji, zawierająca: imiona i nazwiska, nazwy 

firm/instytucji,  

 zestaw materiałów konferencyjnych, 

 wydruk prezentacji, 

 reportaż, 

 40 zdjęć (o rozdzielczości min. 8 mpix o rozdzielczości 300 dpi); 

7.2.4 Raporty z akcji edukacyjno-promocyjnych 
Załącznikami do Raportów będą: 

 scenariusz wydarzenia, regulamin,  

 oryginały uzgodnień, umów, oświadczeń, 

 lista dystrybuowanych materiałów promocyjnych, 

 przykłady narzędzi promocji wydarzeń, 
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 20 zdjęć z każdego wydarzenia (o rozdzielczości min. 8 mpix o rozdzielczości 300 dpi), 

  reportaż; 

7.2.5 Raport końcowy z realizacji zamówienia 

1. Składową Raportu końcowego będą m.in. wszystkie raporty wskazane w pkt 7.2.1 [3], 7.2.2. 7.2.3, 

7.2.4.  

2. Do Raportu końcowego z realizacji zamówienia Wykonawca dołączy: 

  1 komplet wydrukowanych zdjęć (wyselekcjonowanych przez Zamawiającego) – 50 zdjęć, 

 płyty DVD w ilości minimum 10 szt. z całością materiału fotograficznego podzielonego wg 

kontraktów, zadań Wykonawcy (nadruk na płycie będzie uwzględniał: oprócz nadrzędnego 

systemu identyfikacji, nazwę Projektu, opakowanie każdej płyty w przezroczyste 

plastikowe opakowanie o kształcie i wymiarach odpowiednich dla standardowych płyt 

DVD/CD).  

* termin sporządzenia Raportu końcowego ma być tożsamy z datą zakończenia realizacji wszystkich 
zadań 

7.3 Sprawozdania miesięczne 

Wszystkie sprawozdania Wykonawca sporządzi w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia 

miesiąca sprawozdawczego. 

Ostanie sprawozdanie zostanie dołączone do Raportu końcowego z realizacji zamówienia. 

Treść i zakres sprawozdań zostaną uzgodnione z Zamawiającym niezwłocznie po zawarciu umowy. 

Sprawozdania miesięczne przekazywane będą Zamawiającemu w formie elektronicznej przy użyciu 
poczty elektronicznej. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do sprawozdania, 
Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia i przekaże 
sprawozdanie do ostatecznej akceptacji.  

Zaakceptowane sprawozdania miesięczne zostaną sporządzone w wersji papierowej w maksymalnie  
w 2 egz. i elektronicznej na CD/DVD w plikach **.doc, **.pdf i przekazane Zamawiającemu. 
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8 TERMINY REALIZACJI 
Całość zadania będzie realizowana od dnia podpisania umowy  do 30 września 2015 r.  

Równocześnie Zamawiający przewiduje realizacje przedmiotu zamówienia w następujących etapach: 

8.1 Termin opracowania Strategii komunikacji Projektu  

Termin realizacji wynosi 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, z uwzględnieniem 

następujących terminów:  

 przeprowadzenie badania opinii grup docelowych i określenie bazowej wartości wskaźników 

do 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

 opracowanie Planu kampanii informacyjno-edukacyjnych i promujących Projekt:  

do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

 opracowanie Planu akcji edukacyjnych i promocyjnych:  

do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

 opracowanie Harmonogramu pozostałych działań wspierających promocję:  

do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

 opracowanie Planu komunikacji kryzysowej w Projekcie: 

do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  

 opracowanie Planu dostarczania materiałów/artykułów promocyjnych: 

do 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  

8.2 Termin wdrożenia Strategii komunikacji Projektu  

 realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnych i promujących Projekt w terminie wynikającym  

z harmonogramu kampanii zawartego w Planie kampanii informacyjno-edukacyjnych  

i promujących Projekt, 

 realizacja akcji edukacyjnych promocyjnych dla Projektu w terminie wynikającym z Planu akcji 

edukacyjnych i promocyjnych, 

 realizacja pozostałych wspierających promocję w terminie wynikającym z Harmonogramu 

pozostałych działań wspierających promocję; 

8.3 Termin wykonania i uruchomienia oraz obsługa serwisowa strony 
internetowej Projektu  

 opracowanie projektu strony internetowej: do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy, 

 wykonanie strony: do 40 dni od podpisania umowy, 

 uruchomienie strony w wersji „klikalnej” do 60 dni od podpisania umowy; 

8.4 Termin przygotowania, organizacji, obsługi i promocji wystawy fotograficzno 
– multimedialnej 

 zaprojektowanie nośników i przedstawienie koncepcji plansz: 10 dni od zlecenia 

zamawiającego, 

 wykonanie nośników: 20 dni od zlecenia Zamawiającego, 

 organizacja, obsługa i promocja – zgodnie z harmonogramem; 
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8.5 Termin wykonania makiety 

 zaprojektowanie makiety: 30 dni od podpisania umowy, 

 wykonanie makiety: 60 dni od podpisania umowy; 

8.6 Termin realizacji planu przygotowanego na wypadek kryzysu 
komunikacyjnego 
niezwłocznie w  razie potrzeby. 

8.7 Terminy kreacji i produkcji 
 spotów telewizyjnych, radiowych i kinowych 

30 dni od polecenia wydanego przez Zamawiającego 

 filmów promocyjnych o Projekcie i edukacyjnych  

40 dni od zlecenia Zamawiającego 

 filmów reportażowych 

10 dni od terminu zakończenia wydarzenia wynikającego z harmonogramu konferencji i akcji 

informacyjno – edukacyjnych i promujących Projekt 

 billboardów/bannerów internetowych 

20 dni od zlecenia Zamawiającego 

 artykułów sponsorowanych 

10 dni od zlecenia Zamawiającego  

 sponsorowanych audycji  telewizyjnych i  radiowych 

20 dni od zlecenia Zamawiającego 

 gry planszowej 

40 dni od zlecenia Zamawiającego 

 gry – quizu multimedialnego 

40 dni od zlecenia Zamawiającego 

8.8 Termin wykonywania usług fotograficznych 
na bieżąco 

8.9 Termin monitorowania mediów 
na bieżąco 

8.10 Termin gromadzenia i archiwizacji narzędzi ujętych w strategii komunikacji 
na bieżąco 

8.11 Terminy wykonania badań ewaluacyjnych 

 przygotowanie i przeprowadzenia wstępnego badania ewaluacyjnego i opracowania Raportu 

wstępnego:  

30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 

 przygotowanie i przeprowadzenia okresowego badania ewaluacyjnego i opracowania Raportu 

okresowego:  

koniec III kwartału 2014 roku, 

 przygotowanie i przeprowadzenia końcowego badania ewaluacyjnego i opracowania Raportu 

końcowego:  

ostatni miesiąc realizacji zamówienia (Raport końcowy stanowi element Raportu końcowego  

z realizacji zamówienia); 
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9 PRAWA AUTORSKIE I PRAWA MAJĄTKOWE 

Z dniem przyjęcia poszczególnych prac przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do dostarczonych produktów i wyników prac (w 
tym do wszystkich badań opinii, tekstów zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz elementów 
graficznych tj. zdjęcia, rysunki, grafiki, animacje) stanowiących utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), 
w zakresie rozporządzania i korzystania z nich przez czas nieoznaczony, na wszelkich znanych polach 
eksploatacji, w szczególności: 

 utrwalenie, 

 digitalizacja, 

 wprowadzenie do pamięci komputera, 

 sporządzenie wydruku komputerowego, 

 zwielokrotnienie poprzez druk, nagranie na nośniku danych, 

 wprowadzenie do obrotu, 

 nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy, 

 wprowadzanie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający 

transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika, 

 publikacje i rozpowszechnianie w całości lub w części, w sieci Internet, łącznie z utrwalaniem  

w pamięci RAM. 

Powyższe dotyczy oryginalnej (polskiej) wersji językowej i tłumaczenia na języki obce, wraz z prawem 
do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej 
granicami, a także zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Z chwilą 
przyjęcia prac przez Zamawiającego, nabywa on także własność przekazanych egzemplarzy i nośników, 
na których utrwalono utwór. 
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10 SPOSÓB ROZLICZEŃ 
 

LP. 
POZ.  

W 
SOPZ 

 NR 
STRONY  
W SOPZ 

ZADANIA WYKONAWCY 

ROZLICZENIE 

W RAMACH 
STAŁYCH 

PŁATNOŚCI 
MIESIĘCZNYCH 

PO 
REALIZACJI 

DANEGO 
ZADANIA 

W RAMACH 
PŁATNOŚCI 
KOŃCOWEJ 

1. 6.2/6.3 13/14 

OPRACOWANIE STRATEGII 
KOMUNIKACJI PROJEKTU, w tym 
PRZEPROWADZENIE BADANIA 
OPINII GRUP DOCELOWYCH I 
OKREŚLENIE BAZOWEJ WARTOŚCI 
WSKAŹNIKÓW 

    X 

2. 6.4 18 
WDROŻENIE STRATEGII 
KOMUNIKACJI 

  

3. 6.4.1 19 Aktualizacja tablic informacyjnych   X 
 

4. 6.4.2 19 
Wykonanie i montaż tablic 

pamiątkowych 
  X 

 

5. 6.4.3 20 
Zaprojektowanie,  wykonanie  

i dostawa tabliczek informacyjnych 
  X 

 

6. 6.4.4 20 
Zaprojektowanie, wykonanie  

i dostawa naklejek informacyjnych 
  X 

 

7. 6.4.5 20 
Zaprojektowanie, wykonanie 

materiałów informacyjnych 
  X   

8. 6.4.6 23 
Zaprojektowanie i wykonanie 

próbek materiałów promocyjnych 
  X   

9. 6.4.7 24 
Organizacja i kompleksowa obsługa 

konferencji 
   X 

 

10. 6.4.8 29 
Przeprowadzenie kampanii 

informacyjno - edukacyjnych  
i promujących Projekt 

  X   

11. 6.4.9 32 
Organizacja i wdrożenie akcji 
edukacyjnych i promocyjnych 

  X   

12. 6.4.10 35 
Realizacja pozostałych działań 

wspierających promocję 
X     

13. 6.5 37 

ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, 
URUCHOMIENIE ORAZ OBSŁUGA 
SERWISOWA STRONY 
INTERNETOWEJ PROJEKTU 

   X 
 

14. 6.6 41 

PRZYGOTOWANIE, ORGANIZACJA, 
OBSŁUGA I PROMOCJA WYSTAWY 
FOTOGRAFICZNO – 
MULTIMEDIALNEJ 

   X 
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15. 6.7 42 
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE 
MAKIETY  

  X 
 

16. 6.8 42 
REALIZACJA PLANU 
PRZYGOTOWANEGO NA WYPADEK 
KRYZYSU KOMUNIKACYJNEGO 

  X  
 

17. 6.9 42 KREACJA I PRODUKCJA 
 

X 
 

18. 6.10 47 
WYKONYWANIE USŁUG 
FOTOGRAFICZNYCH 

X     

19. 6.11 48 MONITOROWANIE MEDIÓW X     

20. 6.12 49 

GROMADZENIE I ARCHIWIZACJA 

NARZĘDZI UJĘTYCH  
W STRATEGII KOMUNIKACJI 

X     

21. 6.13 49 

OCENA SKUTECZNOŚCI                                                    
I EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ 
INFORMACYJNO - EDUKACYJNYCH                        
I PROMUJĄCYCH PROJEKT 

  
 

X  

22. 7 51 
KOORDYNACJA PRAC, 
RAPORTOWANIE  
ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

X 
  

23. --- --- POZOSTAŁE KOSZTY 
  

X 
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11 WYKAZ OBLIGATORYJNY MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I NAGRÓD 
 
 
Wykaz stanowi załącznik B do Formularza ofertowego (w pliku excel). 
 


