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Załącznik nr 1 do IPU  
 

Opis przedmiotu zamówienia 
(OPZ) 

 
1. Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na publikacji cyklu artykułów 
sponsorowanych w prasie ogólnopolskiej na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 oraz Programu LIFE. 
 
Zamówienie obejmuje: 

1) Dla części 1 – dotyczącej I osi POIiŚ – 5 artykułów na 1/2 strony (lewej) w dzienniku 
ogólnopolskim, opiniotwórczym; 

2) Dla części 2 – dotyczącej II osi POIiŚ – 5 artykułów na 1/2 strony (lewej) w dzienniku 
ogólnopolskim, opiniotwórczym; 

3) Dla części 3 – dotyczącej Programu LIFE – 2 artykuły na 1/2 strony (prawej)  
w dzienniku ogólnopolskim, opiniotwórczym. 

 
Nie będą uznane za spełniające wymóg dziennika ogólnopolskiego gazety o charakterze 
tabloidowym. 
 
Jeżeli Wykonawca chce złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia,  
to zobowiązany jest złożyć odpowiednią liczbę Formularzy Ofertowych, tj., odpowiednio  
dla:  
- Części 1 (5 artykułów o I osi POIiŚ) – Załącznik nr 1.1,  
- Części 2 (5 artykułów o II osi POIiŚ) – Załącznik nr 1.2,  
- Części 3 (2 artykuły o Programie LIFE) – Załącznik nr 1.3. 
 
2. Opis zamówienia:  
 

1) Dla części 1 i 2 – dotyczącej I i II osi POIiŚ: 
 

Publikacja i przygotowanie techniczne (skład graficzny) artykułów sponsorowanych na temat 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Część 1 dotyczy I osi POIiŚ,  
a część 2 dotyczy II osi POIiŚ) pod kątem uruchomionych przez NFOŚiGW naborów w 2018 r., 
zgodnie ze wszystkimi poniższymi wymogami:  
– 5 artykułów na 1/2 strony (lewej) w dzienniku ogólnopolskim, opiniotwórczym, ukazującym 
się w postaci drukowanej na terenie RP, nie będącym tabloidem; 
– opracowanie merytoryczne po stronie Zamawiającego, a publikacja i skład graficzny po 
stronie Wykonawcy; 
– rodzaj prasy: dziennik ogólnopolski, opiniotwórczy (wydanie papierowe); 
– format każdego z artykułów: 1/2 strony (w pionie lub poziomie); 
– średni nakład jednorazowy: min. 40 tys. egzemplarzy; 
– umiejscowienie publikacji: strony redakcyjne (preferowane: przy dziale gospodarki); 
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– opis artykułów i termin ich publikacji: 5 artykułów o I osi POIiŚ i 5 artykułów o II osi POIiŚ, 
każdy opublikowany w innym wydaniu (dokładne terminy zostaną ustalone po podpisaniu 
umowy). 
 

2) Dla części 3 – dotyczącej Programu LIFE 
 
Publikacja i przygotowanie techniczne (skład graficzny) artykułów sponsorowanych na temat 
Programu LIFE pod kątem uruchomionych naborów w 2018 r., zgodnie ze wszystkimi 
poniższymi wymogami:  
– 2 artykuły na 1/2 strony (prawej) w dzienniku ogólnopolskim, opiniotwórczym, ukazującym 
się w postaci drukowanej na terenie RP, nie będącym tabloidem; 
– opracowanie merytoryczne po stronie Zamawiającego, a publikacja i skład graficzny po 
stronie Wykonawcy; 
– rodzaj prasy: dziennik ogólnopolski, opiniotwórczy (wydanie papierowe); 
– format każdego z artykułów: 1/2 strony (w pionie lub poziomie); 
– średni nakład jednorazowy: min. 40 tys. egzemplarzy; 
– umiejscowienie publikacji: strony redakcyjne (preferowane: przy dziale gospodarki); 
– opis artykułów i termin ich publikacji: 2 artykuły na temat Programu LIFE, każdy 
opublikowany w innym wydaniu (dokładne terminy zostaną ustalone po podpisaniu umowy). 
 
3. Termin wykonania umowy – dotyczy Części 1, 2 i 3 zamówienia:  
 
Od dnia podpisania umowy, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r.  
 
4. Miejsce realizacji zamówienia – dotyczy Części 1, 2 i 3 zamówienia: 
 
Polska. 
 
5. Rozliczenie – dotyczy Części 1, 2 i 3 zamówienia: 
 
Szczegółowe zasady płatności zostały określone w umowie (wzór umowy w załączeniu). 
 
6. Działania promocyjno-informacyjne – dotyczy Części 1, 2 i 3 zamówienia: 
 
Wykonawca umieści w artykułach sponsorowanych każdorazowo odpowiednio: logo 
NFOŚiGW, logo Unii Europejskiej oraz logo Programu Operacyjnego Infrastruktura lub 
Programu LIFE. Wzory logo zostaną przygotowane i przesłane drogą mailową przez 
Zamawiającego, po podpisaniu Umowy.  


