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CZĘŚĆ III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

1. Przedmiot zamówienia. 

Obsługa z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego Spółka z o.o. oraz 
projektu budowy spalarni odpadów wdrażanego pod nazwą: „System gospodarki odpadami 
dla metropolii trójmiejskiej”. 

2. Zakres zamówienia. 

1) Bieżąca obsługa public relations (PR) i promocyjna Zakładu Utylizacyjnego 
Spółka z o.o.: 

− doradztwo komunikacyjne, w tym w zakresie komunikacji kryzysowej na poziomie 
taktycznym i strategicznym w formie spotkań konsultacyjnych oraz pisemnych 
rekomendacji wraz z uzasadnieniem dla Zarządu oraz pracowników Działu 
Promocji Zamawiającego, 

− współpraca na poziomie operacyjnym z Działem Promocji Zamawiającego oraz 
wsparcie działań w ramach przygotowywania i wdrażania zadań wynikających z 
harmonogramu (na okres umowy), 

− koordynowanie współpracy z mediami (pozyskiwanie zainteresowania redakcji 
różnymi aspektami działalności Zakładu Utylizacyjnego, aranżowanie wywiadów 
i/lub udziału dziennikarzy i fotoreporterów w wydarzeniach organizowanych przez 
Zamawiającego, zaspokajanie potrzeb informacyjnych dziennikarzy, 
pozyskiwanie patronów medialnych), 

− prowadzenie całodobowego monitoringu mediów z wykorzystaniem 
zaawansowanych narzędzi dla zestawu kluczowych dla projektu haseł, codzienna 
analiza przekazów przez Wykonawcę. Bieżące informowanie Zamawiającego o 
odnotowanych istotnych faktach oraz o szansach i zagrożeniach dla 
Zamawiającego wynikających z analizy treści przekazów mediowych; pełna 
dostępność narzędzia (online) dla Zamawiającego; codzienny, przez 7 dni w 
tygodniu, biez�a�cy monitoring mediów krajowych uruchomiony nie później niż 5 
dni od podpisania umowy i prowadzony nieprzerwanie do końca obowiązywania 
umowy; monitoring powinien obejmować następujący zakres: prasa drukowana 
ogólnopolska, regionalna i branz�owa; internet z social media oraz ogólnopolskie 
i regionalne radio i telewizja) pod ka�tem wskazanych przez Zamawiaja�cego 3 
haseł („Zakład Utylizacyjny - Gdańsk”, „Wysypisko – Gdańsk”, „Szadółki”). W 
ramach usługi Zamawiaja�cy oczekuje, z�e zostana� spełnione naste�puja�ce 
kryteria: 

  

  ? wyszukane informacje, zgodnie z ustalonymi z Zamawiaja�cym hasłami, 
zamieszczane be�da� na dedykowanej internetowej platformy informacyjnej 
(chronionej przed niepowołanym i publicznym doste�pem) umoz�liwiaja�cej 
w dostępie online weryfikacje� wycinków za pomoca� podgla�du 
?informacji w wersji graficznej i w postaci tekstu.  

  ? Wykonawca be�dzie przesyłał droga� elektroniczna�, na imienne konta, 
codziennie (w godzinach ustalonych indywidualnie z wyłonionym 
Wykonawca�), aktualne powiadomienia o aktualnościach w monitoringu.  

  ? przekazy zamieszczane na platformie internetowej muszą być wylistowane 
chronologicznie i powinny zawierać dokładna� date� i źródło publikacji. 

? platforma musi m.in.: zawierać wycinki biez�a�ce i archiwalne, doste�pne 
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dla Zamawiaja�cego przez 24 godziny na dobe� przez cały okres 
obowia�zywania umowy, oraz pozwalać uz�ytkownikom na wyszukiwanie 
materiałów, katalogowanie oraz grupowanie informacji za pomoca� 
róz�norodnych kryteriów, m.in. wg: tematu/zagadnienia/hasła; tytułu artykułu; 
autora/autorów; rodzaju mediów; daty; źródła; na ocene� zasie�gu oraz 
ocene� wydźwie�ku publikowanego materiału, na generowanie 
miesie�cznych raportów w uje�ciu ilościowym, - na wydrukowanie wszystkich 
materiałów w skali 1:1; na zapisywanie wybranych informacji w plikach  

Monitoring mediów należy uruchomić po roboczych ustaleniach z 
Zamawiającym, nie później niż w ciągu 5 dni od podpisania umowy. 

 

− kompleksowa obsługa wybranych zadań z obszaru PR/ promocji przez 
Wykonawcę; jako kompleksową obsługę rozumie się przygotowanie, 
koordynowanie i wdrożenie całego zadania pod nadzorem Zamawiającego (np. 
zorganizowania konferencji prasowej w siedzibie Zamawiającego).  

− copywriting, w tym przygotowywanie treści materiałów prasowych i promocyjnych 
(na potrzeby druków, komunikacji w internecie, ATL), 

− kontakt w imieniu Zamawiającego (po uprzednim ustaleniu) z organizacjami 
pozarządowymi, ekspertami, instytucjami publicznymi, mediami, 

− przygotowywanie baz kontaktów (m.in. media, listy rekomendowanych gości 
spotkań obywatelskich, eventów), 

− prowadzenie Grupy Komunikacyjnej, czyli spotkań i prac grupy przedstawicieli 
pracowników Zamawiającego nad wewnętrznymi problemami załogi natury 
organizacyjnej, proceduralnej, komunikacyjnej itp.; do zadań Wykonawcy zalicza 
się przygotowywanie merytorycznych konspektów spotkań, moderowanie 
dyskusji, notatki służbowe ze spotkań, raport za rok 2015 wraz z 
rekomendacjami, bieżąca współpraca z Działem Promocji Zamawiającego) 

− opracowanie i wdrożenie planu komunikacji w mediach społecznościowych dla 
Zamawiającego; opracowanie w ciągu 10 dni od podpisania umowy, wdrożenie 
całości w ciągu 20 dni od zatwierdzenia planu; plan powinien przewidywać 
przynajmniej: profil Zamawiającego na portalu Facebook (utworzenie, 
administrowanie, regularne generowanie kontentu – wdrożenie w ciągu 3 dni od 
zatwierdzenia tego elementu planu) oraz profil YouTube Zamawiającego 
(utworzenie, administrowanie, do wykorzystania filmy, które przygotuje 
Wykonawca w ramach zamówienia oraz dodatkowo inny kontent video 
przekazywany przez Zamawiającego – wdrożenie w ciągu 10 dni od 
zatwierdzenia tego elementu planu), 

− prace grafika komputerowego – wykonanie dodatkowych 10 projektów 
graficznych oraz ich składów DTP na bieżące potrzeby Zamawiającego (oprócz 
projektów opisanych w punkcie 2c – poniżej: „Zaprojektowanie, wyprodukowanie, 
dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dot. projektu spalarniowego”); 
Zamawiający informuje, że będą to projekty drobnych druków lub materiałów (np. 
plakaty, ulotki, reklama prasowa); Ostatecznie opracowane materiały 
każdorazowo muszą zostać przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej 
w formacie umożliwiającym ich późniejszą edycję (pliki graficzne: *.cdr, *.psd). 

 

2) Bieżąca obsługa public relations (PR) i promocyjna projektu przygotowawczego 
do budowy spalarni odpadów  nr POIS.02.01.00-00-005/12 „System gospodarki 
odpadami dla metropolii trójmiejskiej” wraz z dostawą materiałów informacyjno-
promocyjnych: 
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a) doradztwo i wsparcie operacyjne 

− doradztwo komunikacyjne na poziomie taktycznym i strategicznym w formie 
spotkań konsultacyjnych oraz pisemnych rekomendacji wraz z uzasadnieniem dla 
Zarządu Zamawiającego, kierownika Jednostki Realizującej Projekt (JRP) oraz 
pracowników Działu Promocji Zamawiającego,  

− współpraca na poziomie operacyjnym z kierownikiem JRP i Działem Promocji 
Zamawiającego oraz wsparcie działań w ramach przygotowywania i wdrażania 
zadań wynikających z harmonogramu (na okres umowy), 

− koordynowanie współpracy z mediami (pozyskiwanie zainteresowania redakcji 
tematem budowy spalarni odpadów, aranżowanie wywiadów i/lub udziału 
dziennikarzy i fotoreporterów w wydarzeniach organizowanych przez 
Zamawiającego, zaspokajanie potrzeb informacyjnych dziennikarzy, 
pozyskiwanie patronów medialnych), 

− prowadzenie całodobowego monitoringu mediów z wykorzystaniem 
zaawansowanych narzędzi dla zestawu kluczowych dla projektu haseł, 
Codzienna analiza przekazów przez Wykonawcę (z wyjątkiem dni wolnych i 
świąt). Bieżące informowanie Zamawiającego o odnotowanych istotnych faktach 
oraz o szansach i zagrożeniach dla projektu wynikających z analizy treści 
przekazów mediowych; pełna dostępność narzędzia (online) dla Zamawiającego; 
codzienny, przez 7 dni w tygodniu, bieżący monitoring mediów krajowych 
uruchomiony nie później niż 5 dni od podpisania umowy i prowadzony 
nieprzerwanie do końca obowiązywania umowy; monitoring powinien obejmować 
następujący zakres: prasa drukowana ogólnopolska, regionalna i branżowa; 
Internet z social media oraz ogólnopolskie i regionalne: radio i telewizja, pod 
kątem wskazanych przez Zamawiającego 3 haseł (“Spalarnia odpadów”, „Zakład 
Termicznego Przekształcania Odpadów”, „Instalacja Termicznego 
Przekształcania Odpadów Komunalnych”). W ramach usługi Zamawiający 
oczekuje, że zostaną spełnione następujące kryteria: 

  ?  Liczba haseł może ulec zwiększeniu w stosunku do podanej, maksymalnie 
o 1 w okresie trwania umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania 
modyfikacji liczby haseł bezpłatnie bez konieczności aneksowania umowy.  

  ?  Wyszukane informacje, zgodnie z ustalonymi z Zamawiającym hasłami, 
zamieszczane będą na dedykowanej internetowej platformie informacyjnej 
(chronionej przed niepowołanym i publicznym dostępem) umożliwiającej w 
dostępie online weryfikację wycinków za pomocą podglądu informacji w wersji 
graficznej i w postaci tekstu.  

  ?  Wykonawca będzie przesyłał drogą elektroniczną, na imienne konta, 
codziennie (w godzinach ustalonych indywidualnie z wyłonionym 
Wykonawcą), aktualne powiadomienia o aktualnościach w monitoringu.  

  ?  przekazy zamieszczane na platformie internetowej muszą być wylistowane 
chronologicznie i powinny zawierać dokładną datę i źródło publikacji. 

? platforma musi m.in.: zawierać wycinki bieżące i archiwalne, dostępne dla 
Zamawiającego przez 24 godziny na dobę przez cały okres obowiązywania 
umowy, pozwalać użytkownikom na wyszukiwanie materiałów, katalogowanie 
oraz grupowanie informacji za pomocą różnorodnych kryteriów, m.in. wg: 
tematu/zagadnienia/hasła; tytułu artykułu; autora/autorów; rodzaju mediów; 
daty; źródła; na ocenę zasięgu oraz ocenę wydźwięku publikowanego 
materiału, na generowanie miesięcznych raportów w ujęciu ilościowym, - na 
wydrukowanie wszystkich materiałów w skali 1:1; na zapisywanie wybranych 
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informacji w plikach. 

 
Monitoring mediów należy uruchomić po roboczych ustaleniach z 
Zamawiającym, nie później niż w ciągu 5 dni od podpisania umowy. 

 

− kompleksowa obsługa wybranych zadań z obszaru PR/promocji przez 
Wykonawcę; jako kompleksową obsługę rozumie się przygotowanie, 
koordynowanie i wdrożenie całego zadania pod nadzorem Zamawiającego (np. 
zorganizowanie konferencji prasowej w siedzibie Zamawiającego).  

− copywriting, w tym przygotowywanie treści materiałów prasowych i promocyjnych 
(na potrzeby druków, komunikacji w Internecie, ATL), 

− kontakt w imieniu Zamawiającego (po uprzednim ustaleniu) z organizacjami 
pozarządowymi, ekspertami, instytucjami publicznymi, mediami, 

− przygotowywanie baz kontaktów (m.in. media, listy rekomendowanych gości 
spotkań obywatelskich, eventów), 

− prace grafika komputerowego – wykonanie dodatkowych 4 projektów graficznych 
oraz ich składów DTP na bieżące potrzeby Zamawiającego (oprócz projektów 
opisanych w punkcie 2c – poniżej: „Zaprojektowanie, wyprodukowanie, dostawa 
materiałów informacyjno-promocyjnych dot. projektu spalarniowego”); 
Zamawiający informuje, że będą to projekty drobnych druków lub materiałów (np. 
plakat, zaproszenie, reklama prasowa); ostatecznie opracowane materiały 
każdorazowo muszą zostać przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej 
w formacie umożliwiającym ich późniejszą edycję (pliki graficzne: *.cdr, *.psd). 

 

 b) Zorganizowanie wydarzeń dot. projektu spalarniowego: 

 

• organizacja 4 spotkań otwartych obywatelskich z mieszkańcami i/lub 
przedstawicielami instytucji publicznych oraz organizacji 
pozarządowych  

 

Wykonawca zorganizuje w okresie realizacji umowy (w zależności od potrzeb 
Zamawiającego) 4 spotkania otwarte. Należy przyjąć, iż w każdym z nich udział weźmie do 
70 osób.  

Wykonawca ma zapewnić profesjonalną osobę prowadzącą spotkanie. Podczas każdej 
konferencji musi być obecna osoba koordynująca i zarządzająca takim wydarzeniem ze 
strony Wykonawcy oraz odpowiednia ilość personelu pomocniczego.  
Spotkania odbędą się w wyznaczonych terminach i godzinach wskazanych przez 
Zamawiającego, a czas ich trwania należy przyjąć jako minimum dwie godziny. Spotkania 
te powinny odbywać się w miejscowości wskazanej przez Zamawiającego na terenie 
aglomeracji gdańskiej. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek wynajmu sali w 
odpowiednim standardzie. Koszty wynajęcia sali (obiektu) oraz obsługi wydarzenia ponosi 
Wykonawca.  

W miejscach, w których odbywać się będą spotkania muszą znajdować się informacje 
identyfikujące instytucje dofinansowującą przedmiotowy Projekt zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie wymaganiami w formie uzgodnionej każdorazowo z Zamawiającym.  

Wszystkie elementy stanowiące dekorację, tło, oznaczenie logotypami, informacjami o 
dofinansowaniu z UE (szczególnie te wynikające z obowiązujących wytycznych w zakresie 
promocji projektów finansowanych w PO Infrastruktura i Środowisko) Wykonawca jest 
obowiązany zapewnić w ramach zamówienia. Wykonawca musi zapewnić m.in. materiały 
informacyjne (wydrukowane w kolorze, zapakowane w teczki), przygotować i rozesłać 
zaproszenia, zapewnić niezbędny sprzęt (mikrofony, nagłośnienie, rzutnik itd.) oraz usługi 
cateringowe dla osób biorących udział w spotkaniach. Zaproszenia na spotkania 
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Wykonawca będzie rozsyłać drogą elektroniczną i faksem oraz potwierdzać telefonicznie, z 
odpowiednim wyprzedzeniem ustalonym z Zamawiającym.  

Wykonawca na każde ze spotkań przygotuje prezentację Power Point dot. tematu 
wydarzenia (wsparcie merytoryczne przy pracach zapewni Zamawiający). 

Wykonawca z każdego ze spotkań przygotuje raport fotograficzny (przekazany na CD), 
który musi zawierać min. 50 zdjęć wykonanych aparatem typu lustrzanka cyfrowa. 

Wykonawca zapewni catering w formie szwedzkiego stołu, zapewniając kawę i herbatę, 
wodę mineralną i soki owocowe. Podczas spotkań Wykonawca rozda ich uczestnikom 
komplety materiałów promocyjnych. 

 

• organizacja konferencji dotyczącej termicznej utylizacji odpadów, tzw. 
frakcji energetycznej,  

 

Wykonawca zorganizuje konferencję dot. projektu spalarniowego i technologii spalania 
odpadów, w której udział weźmie 100 osób. Konferencja powinna mieć charakter 
uroczystości na którą zostaną zaproszeni goście. Lista zaproszonych uczestników musi 
być uzgodniona z Zamawiającym. Konferencja powinna odbyć się w Gdańsku w sali 
spełniającej wskazane w niniejszym punkcie wymagania. Wybór obiektu/sali nastąpi w 
porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 3 propozycje 
lokalizacji wydarzenia (do wyboru). Wykonawca odpowiedzialny jest za całościowe 
przygotowanie imprezy, prowadzenie a następnie uprzątnięcie miejsca. W ramach 
organizacji musi zapewnić odpowiednie warunki techniczne, sanitarne, organizacyjne, w 
tym m.in. obsługę cateringową, zabezpieczenie miejsca w niezbędne media, zapewnienie 
nagłośnienia, ubezpieczenia, ochrony, zapewnienie zaplecza sanitarnego, zapewnienie 
oprawy konferansjerskiej, zapewnienie niezbędnego sprzętu audiowizualnego, pakowanie 
materiałów, sporządzenie raportu fotograficznego i filmowego (raport fotograficzny musi 
zawierać min. 100 zdjęć wykonanych aparatem typu lustrzanka cyfrowa, a filmowy 
obejmować po zmontowaniu min. 12-minutowy film w jakości Full HD; koncepcja filmu do 
roboczego ustalenia). Materiał fotograficzny i filmowy musi być przygotowany również w 
wersji/jakości odpowiedniej do umieszczenia na stronie internetowej.  

 

Wykonawca zapewni ponadto transmisję internetową (stream online) całego wydarzenia w 
jakości Full HD z wykorzystaniem m.in. dwóch kamer. Transmisja wydarzenia będzie 
udostępniona na stronach www.zut.com.pl oraz www.gdansk.pl. Zapis cyfrowy całego 
wydarzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach na nośnikach 
DVD lub pen drive. 

 

Wykonawca uzyska uzgodnienia odpowiednich organów, o ile będą wymagane w związku 
z charakterem imprezy. 

 

Szczegółowy scenariusz konferencji musi zostać przygotowany i przekazany 
Zamawiającemu do akceptacji na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem imprezy. 
Zamawiający w terminie 7 dni dokona jego weryfikacji i zgłosi uwagi. Wykonawca w 
terminie 3 dni zobowiązany jest je uwzględnić i przesłać scenariusz do ponownej 
akceptacji. Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego zanim rozpocznie 
przygotowywanie imprezy. Szczegółowy scenariusz musi zawierać wszystkie informacje o 
przygotowywanej imprezie w tym m.in. opis przygotowania lokalizacji, catering, sposób 
obsługi, harmonogram wystąpień, listę zaproszonych gości, sposób oprawy 
konferansjerskiej oraz propozycję informacji prasowej na potrzeby konferencji prasowej i 
uroczystości.  

 

Zaproszenia na konferencję projektuje i drukuje Wykonawca, który następnie będzie 
rozsyłać je listownie, a ponadto także drogą elektroniczną i faksem oraz potwierdzać 
obecność telefonicznie, z odpowiednim wyprzedzeniem ustalonym z Zamawiającym. Po 



 
Nr ref.: 3/PN/2015 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – CZĘŚĆ III 

 strona6/stron13 
 

zakończeniu uroczystości Wykonawca przygotuje i roześle podziękowania dla uczestników 
wydarzenia (w wersji elektronicznej). 

 

Wykonawca zorganizuje poczęstunek dla uczestników konferencji w formie szwedzkiego 
stołu: 

- przekąska ciepła (2 rodzaje do wyboru), 

- zupa (2 rodzaje do wyboru), 

- danie główne (3 rodzaje do wyboru; mięso, ryba, jarskie + 4 dodatki), 

- deser lub ciasto (2 rodzaje do wyboru), 

- przekąski zimne (4 rodzaje), 

- owoce sezonowe, 

- pieczywo, masło, 

- kawa, herbata (mleczko do kawy, cytryna, cukier), 

- woda mineralna (gazowana i niegazowana), soki owocowe, 

- wino białe i czerwone. 

 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie min. 14 dni przed spodziewanym wydarzeniem 
przesłać 3 propozycje menu do zaopiniowania do Zamawiającego i musi uzyskać 
akceptację Zamawiającego. Ten wyrazi akceptację lub zgłosi uwagi w terminie 3 dni 
roboczych od daty otrzymania propozycji dokonuje jej weryfikacji. 

Wykonawca zapewni personel oraz pełne wyposażenie niezbędne do obsługi cateringowej 
(m.in. zastawę, serwis do kawy i herbaty, stoły i stoliki koktajlowe, obrusy, serwetki), a 
także stosowną dekorację, elementy oznakowania z logo Miasta Gdańsk, Zakładu 
Utylizacyjnego etc (udostępnione przez Zamawiającego). Zamawiający nie dopuszcza 
zastosowania sztućców, naczyń czy obrusów jednorazowych czy plastikowych. Strój 
obsługi cateringu ma być schludny i reprezentacyjny. 

 

− organizacja wyjazdu studyjnego do Niemiec do funkcjonującej spalarni na 
odpady typu RDF  

 

Wykonawca zorganizuje 2 - dniowy studialny wyjazd zagraniczny (Niemcy, okolice Berlina), w 
czasie którego uczestnicy wyjazdu będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem spalarni na 
odpady typu RDF oraz ewentualnie w uzgodnieniu z Zamawiającym innych obiektów 
związanych z gospodarką odpadami. Planowany jest wyjazd z i powrót do Gdańska. 

 
Plan wyjazdu zostanie przedstawiony w formie pisemnej Zamawiającemu na 2 miesiące przed 
wyznaczonym w harmonogramie terminem wyjazdu. W ciągu 7 dni od momentu przekazania 
dokumentów Zamawiający będzie miał prawo do wniesienia uwag, które następnie w ciągu 7 
dni zostaną naniesione przez Wykonawcę i przekazane ponownie Zamawiającemu do 
akceptacji. Akceptacja koncepcji planu wizyty przez Zamawiającego nie nastąpi później niż w 
ciągu 30 dni od momentu przekazania pierwszej koncepcji planu wyjazdu przez Wykonawcę.  

 
 
W wyjeździe weźmie udział maksymalnie 30 osób wskazanych przez Zamawiającego. 

 
Wykonawca zapewni obsługę techniczną i organizacyjną w następującym zakresie:  
• Opracowanie programu wizyty z uwzględnieniem wizytowanego / wizytowanych obiektów,   
• Zapewnienie niezbędnego wyposażenia oraz uzyskanie stosownych pozwoleń, opłacenie 

wejść do poszczególnych obiektów, wynagrodzenia osób oprowadzających i innych 
wymaganych opłat przez jednostki przyjmujące wizytujących,  

• Zapewnienie opieki pilota oraz tłumacza ze strony Wykonawcy,  
• Udział minimum dwóch osób ze strony Wykonawcy jako organizatorów wyjazdu 
• Zapewnienie transportu, w tym: 

o przejazdu autokarem, 
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o przejazdów lokalnych między miejscami objętymi planem wyjazdu i miejscem 
zakwaterowania, 

o zapewnienie uczestnikom 1 noclegu w hotelu, min. 3 gwiazdki, minimum 16 
pokojów jednoosobowych z łazienkami, pozostałe pokoje mogą być dwuosobowe 
z łazienkami; Zamawiający dopuszcza możliwość noclegu w hotelu na terenie 
Polski w pobliżu granicy polsko-niemieckiej, 

• Zapewnienie uczestnikom pełnego wyżywienia w trakcie dwudniowej podróży i w miejscu 
noclegu (tj. śniadanie, obiad, kolacja – adekwatnie do ostatecznego planu wyjazdu) 

• Zapewnienie ubezpieczenia uczestników wyjazdu. 
 

Wykonawca przygotuje 10-minutowy reportaż filmowy z wyjazdu w jakości Full HD; koncepcja 
filmu do roboczego ustalenia. 
 
Podczas wyjazdu do zadań Wykonawcy będzie należało sporządzenie listy uczestników 
wizyty studialnej, przeprowadzenie ankiety dotyczącej poziomu zadowolenia osób biorących 
udział w wyjeździe, oraz raportu fotograficznego (minimum 100 zdjęć cyfrowych) 
przekazywanych Zamawiającemu do 14 dni po zakończeniu wizyty studialnej. 

 

c) Zaprojektowanie, wyprodukowanie, dostawa materiałów informacyjno-
promocyjnych dla projektu budowy spalarni odpadów wdrażanego pod 
nazwą: „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”: 

 

• przygotowanie i nagranie na nośniki filmu promującego projekt 
budowy spalarni w Gdańsku (500 szt. DVD, każda płyta z nadrukiem full 
color w opakowaniu typu slim), 

 

Opracowanie filmu promocyjnego, trwającego minimum 8 minut musi być poprzedzone 
przygotowaniem propozycji scenariusza. Scenariusz musi zawierać m.in. treść lektorską, 
która będzie wypowiadana, informację o proponowanym podkładzie muzycznym, o grafice 
i obrazach, które będą stanowić tło, jak również propozycje osób, które mają się 
wypowiadać. Scenariusz musi zostać przygotowany i przekazany Zamawiającemu do 
akceptacji na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem realizacji wyznaczonym w 
harmonogramie. Zamawiający w terminie 7 dni dokona jego weryfikacji i zgłosi uwagi. 
Wykonawca w terminie 3 dni zobowiązany jest je uwzględnić i przesłać scenariusz do 
ponownej akceptacji. Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego zanim 
rozpocznie realizację. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego scenariusza Wykonawca 
przystępuje do jego realizacji.  

Jakość omawianego filmu powinna być Full HD. W materiale należy przewidzieć zdjęcia 
lotnicze z wykorzystaniem drona i kamery typu GoPro. 

Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie do umieszczenia na prowadzonej w 
ramach Projektu stronie internetowej każdego wyprodukowanego materiału filmowego.  

 

• opracowanie i druk folderu informacyjno-edukacyjnego dot. projektu 
spalarniowego pod roboczą nazwą „System gospodarki odpadami dla 
metropolii trójmiejskiej” (1500 egz.), 

 

Wykonawca zaprojektuje, wykona i rozpowszechni folder skierowany do mieszkańców. 
Zawartość, treść, forma, grafika opracowywana będzie przez Wykonawcę. Wymagania 
techniczne: sztywna okładka, lakierowana punktowo oraz foliowana matowo, wnętrze co 
najmniej 16 stron, papier kredowy 250g/m2, wydruk kolorowy, wysokiej jakości, format ok. 
300x300x20 lub zbliżony, klejony, zszywany lub nitowany 
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• opracowanie i druk ulotki promocyjnej (5000 szt.), 

 

Wykonawca zaprojektuje, wykona i rozpowszechni ulotkę informacyjną skierowaną do 
mieszkańców. Zawartość, treść, forma, grafika opracowywana będzie przez Wykonawcę.  

Ulotka informacyjna musi spełniać następujące wymagania: 

- format: A5 posiadająca co najmniej 4 strony 

- kolor 4+4 

- papier kredowy min. 150 g 

- druk dwustronny 

Wykonawca zaproponuje listę dystrybucyjną ulotek informacyjnych, obejmującą m.in. 
siedzibę Zamawiającego, instytucje samorządowe, publiczne a następnie przedstawi ją do 
akceptacji Zamawiającego. Lista dystrybucyjna musi uwzględniać przede wszystkim 
miejsca znajdujące się w Gdańsku i Gminie Kolbudy. 

 

• opracowanie i wykonanie teczki promocyjno – konferencyjnej, 
papierowej (600 szt.), 

 

Teczka ofertowa A4 z podwójnym bigiem - sztancowana, nakład, nadruk 
kolor 4+0, papier karton 270g/m2 z białym spodem, wykończenie folia błysk 
1+0, Wykonawca odpowiada za projekt graficzny dedykowany inwestycji. 

 

• opracowanie i wykonanie promocyjnych toreb bawełnianych z 
nadrukiem (500 szt.), 

 

Standardowa torba z mocnej tkaniny (100 % bawełny/lnu) o gęstym splocie, 
wytrzymała, wielorazowego użytku, szerokość ok. 35 cm, wysokość ok. 40 
cm, długość taśmy ucha ok. 70 cm, kolor naturalny, nadruk po jednej stronie 
w wersji pełnokolorowej, Wykonawca odpowiada za projekt graficzny 
dedykowany inwestycji.  

 

• wykonanie długopisów ekologicznych z nadrukiem (1000 szt.), 

 

Wymiary: ok. 15 cm ( +/- 1) , Ø 1,3 cm ( +/- 0,3 ) 
Tworzywo: długopis papierowy wykonany z papieru kartonowego 
pochodzącego z recyklingu. Mechanizm wciskany. Części plastikowe 
wykonane z biodegradowalnego plastiku w kolorze zielonym. Korpus w 
kolorze tektury. Wkład żelowy, niebieski. 
Nadruk: tampondruk ( 1 kolor )  

 

• wykonanie pen drive’ów 8 GB z grawerem, (250 szt.), 

 

Pojemność nośnika 8 GB, USB 2.0 kompatybilne z USB 1.1, obudowa 
metalowa, prędkość zapisu min. 10 MB/s, prędkość odczytu min. 15 MB/s, 
znakowanie: grawer dwustronny; Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 
wyboru 3 propozycje pen drive’ów. 
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• ścianka pop-up 

 

Wymagania w stosunku do pop upu: ścianka prosta, wymiar 3x3, grafika: 
pełny kolor (4/0), druk wysokiej jakości na polipropylenie z laminatem 
strukturalnym dodatkowo zabezpieczającym grafikę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, konstrukcja składana: aluminium, tworzywo sztuczne i listwy 
magnetyczne, oświetlenie, łatwy montaż i demontaż, sztywny kufer do 
transportu na kółkach służący jednocześnie jako stolik (blat drewniany) – 
trybunka z grafiką. Wykonawca odpowiada za projekt graficzny dedykowany 
inwestycji. 

 

W przypadku wykorzystania ścianek podczas imprez na otwartym powietrzu, 
muszą one być odpowiednio zabezpieczone przed upadkiem i wpływem 
niekorzystnych czynników atmosferycznych. 

 

• roll up dwustronny - wymiar: 120 cm x 200 cm, konstrukcja z 
anodowanego aluminium, składany aluminiowy maszt, dwie listwy 
mocuja�ce z zapie�ciem typu CLIP. Kasetka powinna posiadać system 
pozwalaja�cy na wysuwanie grafiki Kasetka z systemem samozwijaja�cym 
sie�, spre�z�ynowym i dwoma nóz�kami. Futerał z wkładka� ochronna� i 
ra�czka� do przenoszenia. Nadruk: pełen kolor, metoda: druk solventowy, 
Wykonawca odpowiada za projekt graficzny dedykowany inwestycji. 

 

• wykonanie płyt DVD z nadrukiem graficznym full color (1000 szt.) wraz z 
opakowaniami typu slim (1000 szt.); nośniki (czyste) zostaną wykorzystane 
do materiałów prasowych, eventów i innych oficjalnych spotkań dot. 
Projektu, Wykonawca odpowiada za projekt graficzny dedykowany 
inwestycji. 

 

• emisja artykułów sponsorowanych / reklam w prasie lokalnej (4 x ½ 
strony), 

 

W okresie realizacji umowy Wykonawca przygotuje i zapewni publikację 4 artykułów 
sponsorowanych dot. inwestycji. Celem artykułu / reklamy jest przedstawienie 
najważniejszych i aktualnych wydarzeń związanych z realizacją Projektu lub zaproszenie 
na wydarzenia dot. inwestycji.  

Wykonawca odpowiedzialny jest, aby uzgodniona z Zamawiającym forma artykułu / 
reklamy była zgodna z warunkami technicznymi medium, w którym ma ona być 
publikowana.  

Wykonawca będzie publikował każdy artykuł w wydaniach w dzień powszedni w lokalnej 
gazecie codziennej (obejmującej woj. pomorskie), z nakładem nie mniejszym niż 15 000 
egzemplarzy lub w dodatku lokalnym obejmującym Trójmiasto do dziennika krajowego o 
nakładzie dodatku nie mniejszym niż 15 000 egzemplarzy. Powyższych wyborów, jak i 
dotyczących terminów emisji artykułów każdorazowo Wykonawca dokona w porozumieniu 
z Zamawiającym. 

Rozmiar artykułu; należy przyjąć jako minimum 1/2 strony gazety (strony redakcyjne). 
Artykuły należy przewidzieć do druku w kolorze. Każdej informacji powinna towarzyszyć 
grafika/zdjęcie. Przygotowanie treści oraz odpowiednich fotografii, grafik leży po stronie 
Wykonawcy. 

Ostatecznie opracowane materiały każdorazowo muszą zostać przekazane 
Zamawiającemu w formie elektronicznej w formacie umożliwiającym ich późniejszą edycję. 
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• projekty graficzne oraz składy DTP na rzecz wszystkich powyższych 
punktów. 

 

d) Strona internetowa inwestycji projektu spalarniowego: 

− kompleksowe przygotowanie i wdrożenie nowej strony internetowej dot. spalarni 
oraz administrowanie nią i generowanie kontentu; domenę strony zakupi 
samodzielnie Zamawiający. 

 

Charakterystyka 
 
Wykonawca opracuje i uruchomi w ciągu 75 dni od daty podpisania umowy stronę internetową 
poświęconą realizacji Projektu oraz będzie ją obsługiwał i aktualizował w języku polskim. 
 
Wykonawca zobowiązuje się także do przeniesienia treści zawartych na stronie 
www.zut.com.pl/cezo na nową, oficjalną stronę Projektu. Strona internetowa powinna 
uwzględniać jako stronę główną informacje związane z realizacją Projektu oraz zadań z niego 
wynikających. Domenę udostępni Zamawiający. Wykonawca w ciągu 30 dni od daty 
podpisania umowy przedstawi pisemną koncepcję strony, propozycję jej struktury oraz dwa 
projekty graficzne strony internetowej do wyboru i akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 
może zgłaszać uwagi do 10 dni od momentu przekazania projektów strony. Wykonawca w 
ciągu 10 dni dokona poprawek i przekaże Zamawiającemu poprawiony projekt celem jego 
ostatecznej akceptacji, jednakże uzgodnienie ostatecznego wyglądu strony musi nastąpić w 
ciągu 30 dni od przedstawienia pierwotnego projektu przez Wykonawcę. Ostateczna 
akceptacja zostanie potwierdzona przez Zamawiającego drogą mailową. 
 
Stronę internetową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
promocji dla projektów finansowanych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Wszystkie 
informacje publikowane na stronie będą opracowywane w porozumieniu z Zamawiającym i 
publikowane po jego ostatecznej akceptacji. 

 
Przygotowana strona powinna zawierać co najmniej następujące treści: 

● podstawowe informacje o Projekcie, w tym obligatoryjnie o zakresie Projektu, stanie 
zaawansowania prac, celach i korzyściach wynikających z Projektu, źródłach finansowania, 
koszcie Projektu oraz wysokości dofinansowania przez Unię Europejską ze środków PO 
Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie dane zamieszczane na stronie muszą spełniać wytyczne 
dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

● stosowne dokumenty i linki do innych ważnych stron internetowych. 
● kalendarium wydarzeń związanych z Projektem, 
● dział dla mediów (materiały do pobrania: informacje prasowe dotyczące Projektu, fact sheet 

dot. projektu, zdjęcia) 
● aktualności, 
● FAQ (dot. inwestycji, technologii spalania, ochrony środowiska etc.) 
● zapowiedzi wydarzeń, 
● galerie zdjęć oraz udostępnione filmy (poprzez Youtube) 

 
Szczegółowe założenia dotyczące strony internetowej będą ustalane w toku konsultacji 
Zamawiającego z Wykonawcą. 

 
 

Techniczne wymagania dot. strony internetowej:  
 

Stronę internetową Wykonawca powinien stworzyć między innymi w oparciu o następujące 
założenia: 
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● możliwość przeglądania strony WWW przez osoby trzecie, zapewniając jednakową czytelność 
strony w najpopularniejszych przeglądarkach, co najmniej: IE w wersjach 6/7/8/9 i wyższe, 
Firefox 2/3/4/5/6/7/8/9 i wyższe, Google Chrome, Opera 8/9/10/11 i wyższe, Safari 3/4 i 
wyższe, Netscape 6/7/8/ i wyższe, 

● strona powinna być responsywna, z możliwością niepogorszonego przeglądania przez osoby 
trzecie, zapewniając jednakową czytelność na urządzeniach mobilnych wyposażonych w 
systemy operacyjne: iOS, Android, 

● wersje językowe: polska, 
● integrację z co najmniej 2 serwisami społecznościowymi, umożliwiającymi co najmniej 

korzystanie z mechanizmu “lubienia” (przycisku “like” wraz z licznikiem) oraz “udostępniania” 
(przycisk “share” wraz z licznikiem) a także prezentującymi aktywność Zamawiającego w tych 
serwisach, w formie i ze stron ustalonych na etapie realizacji zadania, 

● przejrzysty i funkcjonalny system CMS (Content Management System) z polskim interfejsem i 
dostępem z poziomu przeglądarki internetowej umożliwiający: 

○ samodzielne zarządzanie, przygotowanie oraz publikację treści wraz z grafiką,    
○ rozbudowę strony (dodawanie nowych działów i podstron, modyfikowanie i usuwanie 

aktualnych, dodawanie załączników, publikowanie materiałów promocyjnych (w 
formatach doc, docx, xls, xlsx, PDF,JPG), publikowanie banerów flash, materiałów 
graficznych oraz multimedialnych, 

○ tworzenie galerii zdjęć wraz z automatycznym tworzeniem miniatur, 
○ zmianę szaty graficznej strony na inny szablon (należy stworzyć 3 szablony w tym 

żałobny)  
○ zmianę rozmieszczenia elementów graficznych na stronie, 
○ wyszukiwanie treści na stronie, 
○ generowanie dokumentów/stron do “druku”, 
○ bezpieczną autoryzację osób uprawnionych, 
○ równoczesną obsługę minimum 5 użytkowników, 
○ dwa poziomy uprawnień (administrator – pełny dostęp do systemu z możliwością 

tworzenia użytkowników i nadawania im uprawnień, redaktor – dostęp do tworzenia, 
edytowania, usuwania, publikowania treści i innych materiałów), 

○ tworzenie i podgląd statystyk zewnętrznych z wykorzystaniem zewnętrznego systemu 
(co najmniej: liczba odsłon, wyświetleń, unikalnych użytkowników, godziny wejść, 
lokalizacja użytkowników na podstawie adresu IP, źródła wejść, słowa kluczowe 
generujące ruch na stronie) oraz wewnętrznych (aktywność administratorów, 
redaktorów, historia edycji treści itp.) z możliwością filtrowania według przedziałów 
czasowych (dziennie, tygodniowo, miesięcznie, rocznie, całościowo, niestandardowo) 

○ możliwość automatycznego backupu strony wraz z informacjami, plikami, materiałami, 
○ po wykonaniu CMS wykonawca przekaże instrukcję obsługi systemu CMS oraz 

dokumentację jego konfiguracji, 
● utworzenie odpowiednich kont do zarządzania CMS dla wskazanych przez Zamawiającego 

osób oraz przeszkolenie tych osób z korzystania z dedykowanego CMS, 
● niezwłoczne usuwanie błędów i usterek ujawnionych w trakcie użytkowania systemu CMS do 

końca trwania umowy (usunięcie usterki w ciągu 8 godzin od momentu zgłoszenia), 
● zapewnienie przyjaznej komunikacji z użytkownikiem między innymi poprzez graficzny 

interfejs, kontrolę wprowadzanych danych, pomoc w postaci podpowiedzi, pliki pomocy. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za funkcjonowanie strony internetowej zarówno pod względem 
obsługi administracyjnej, jak i zarządzania treścią i strukturą do czasu przekazania jej do zarządzania 
przez Zamawiającego (do końca umowy). Wraz z przekazaniem zarządzania Wykonawca przekaże 
wszelkie nieograniczone czasowo i terytorialnie licencje na użytkowanie CMS. Wykonawca przeszkoli 
personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi CMS.  
  
Wykonawca jest zobowiązany do: 

● monitorowania przebiegu realizacji Projektu, pozyskiwania i analizy  informacji, ich selekcji i 
umieszczania na stronie internetowej, 

● przygotowania i opracowywania materiałów w języku polskim w formie umożliwiającej ich 
publikację na stronie internetowej Projektu wraz z ich bieżącą aktualizacją, 

● dodawania i opracowywania nowych treści, dodawania plików graficznych oraz 
multimedialnych, 
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● dodawania nowych treści i elementów w związku ze wszystkimi wydarzeniami związanymi z 
Projektem, 

● modyfikacji strony, korekty błędów, 
● informowania z wyprzedzeniem o wydarzeniach lub niezwłocznie po pozyskaniu informacji 

jeśli dotrzymanie ustalonych terminów nie będzie możliwe. 
  

Pozostałe zadania Wykonawcy związane z prowadzeniem strony internetowej: 
 

● utrzymanie przez cały okres trwania zamówienia serwera umożliwiającego bezproblemowe 
funkcjonowanie strony oraz działanie we wszystkich wymienionych powyżej 
funkcjonalnościach, w tym elementów generowanych w czasie rzeczywistym, z symetrycznym 
łączem z gwarancją przepustowości co najmniej 10Gbps, z zapewnionym SLA (co najmniej na 
warunkach: monitoring usług - przez 24 godziny na dobę, czas reakcji - 1 godzina, naprawa 
usług - do 5 (pięciu) godzin. 

● Zamawiający przekaże Wykonawcy, z 14-dniowym wyprzedzeniem, pisemne polecenie 
zakończenia realizacji zadania (lub nastąpi ono z końcem umowy). Po otrzymaniu polecenia 
od Zamawiającego (lub na 7 dni przed końcem umowy), Wykonawca jest zobowiązany do 
przekazania Zamawiającemu uprawnień i wszelkich majątkowych praw autorskich i praw 
zależnych do strony internetowej w celu dalszej jej eksploatacji przez Zamawiającego. 
Wykonawca przekaże parametry dostępu do systemu zarządzania stroną, a także podejmie 
współpracę z informatykiem Zamawiającego, aby przenieść stronę na serwer Zakładu 
Utylizacyjnego.  

 

 

e) Wykonywanie zadań promocyjno – informacyjnych wynikających z bieżących 
potrzeb realizacji projektu spalarniowego: 

− organizacja 6 bieżących spotkań z przedstawicielami samorządów, jeżeli 
potrzeba takowa będzie wynikała z bieżącej realizacji projektu, oraz Zakładów 
Zagospodarowania Odpadów (rady nadzorcze i zarządy spółek) 
zaangażowanymi w realizację projektu; przewiduje się każdorazowo udział 20 
osób; salę zapewnia Zamawiający; Wykonawca odpowiada za obsługę 
techniczną (zapewnienie sprzętu do prezentacji i podłączenie go), catering 
(kawa, herbata, woda gazowana i niegazowana, cukier, mleko do kawy), montaż i 
demontaż nośników typu outdoor, np. ścianki konferencyjnej itp.,  

− organizacja 3 spotkań z innymi grupami, instytucjami i organami, jeżeli potrzeba 
takowa będzie wynikała z bieżącej realizacji projektu; przewiduje się 
każdorazowo udział 20 osób; salę zapewnia Zamawiający; Wykonawca 
odpowiada za obsługę techniczną (zapewnienie sprzętu do prezentacji i 
podłączenie go), catering (kawa, herbata, woda gazowana i niegazowana, cukier, 
mleko do kawy), montaż i demontaż nośników typu outdoor, np. ścianki 
konferencyjnej itp.,  

 

Wszystkie zadania dot. projektu spalarniowego należy realizować zgodnie z wytycznymi w 
zakresie promocji projektów finansowanych w PO Infrastruktura i Środowisko. 

 

4. Wytyczne 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wymogów zamieszczonych w wytycznych 
„Zasady promocji Projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2007-2013”, aktualnych na dzień wykonywania poszczególnych działań. 

 

5. Współpraca 

Wszystkie podejmowane działania, przygotowywane akcje, informacje, materiały muszą być 
ustalane z Zamawiającym i mogą się rozpocząć dopiero po pisemnej (mailowej) akceptacji przez 
Zamawiającego obejmującej przede wszystkim: formę, treść, grafikę, miejsce, styl, czas trwania. 
Wykonawca udostępni serwer FTP w celu wymiany projektów materiałów o dużym rozmiarze. Do 
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realizacji zamówienia w części dot. Zakładu Utylizacyjnego jak i w części dot. projektu 
spalarniowego przeznaczony jest ten sam zespół po stronie Wykonawcy, zgodnie z SIWZ 
(koordynator, specjalista ds. PR i promocji, grafik). Prace Wykonawcy będą prowadzone wedle 
harmonogramu, który powstanie w trybie roboczym po podpisaniu umowy. Ponadto prace dot. 
doradztwa i koordynacji bieżących działań będą przydzielane na cotygodniowych zebraniach oraz 
korespondencyjnie. Zamawiający oczekuje, iż w trakcie realizacji zamówienia koordynator oraz 
specjalista ds. PR promocji będą stawiać się na roboczych spotkaniach w siedzibie 
Zamawiającego średnio 2 razy tygodniowo. Oprócz tego oczekuje się obecności tych osób przy 
organizacji wskazanych wydarzeń dot. Zakładu Utylizacyjnego lub projektu spalarniowego. 

 

6. Cena 

Cena za wykonanie umowy obejmuje pełne poniesione przez Wykonawcę koszty na jej realizację 
w tym koszty: opracowania projektów, wykonanie, transport do miejsca prowadzenia działań oraz 
do siedziby Zamawiającego, koszty magazynowania, dystrybucji, koszty podejmowanych akcji w 
tym organizację, zapewnienie niezbędnego sprzętu, obsługi, materiałów dla mediów, 
nagłośnienie, najem pomieszczeń lub innych terenów, zapewnienie bezpieczeństwa, obsługę 
cateringową wraz z pełną obsługę kelnerską (w tym również nakrycie stołów, dekoracje, 
sprzątanie itd.), a także wykupienie reklam itp. 

 

 

7. Dokumentowanie podejmowanych działań i raportowanie 

Do obowiązków Wykonawcy (koordynatora) należy przygotowanie do akceptacji comiesięcznie 
dwóch raportów (wraz z dokumentacją) z realizacji części umowy dot. Zakładu Utylizacyjnego i 
części dot. projektu spalarniowego., co szczegółowo reguluje umowa.  

  
 


