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Opis przedmiotu zamówienia 

na obsługę medialną, promocyjną i informacyjną NFOŚIGW w okresie od dnia podpisania umowy do 

dnia 31.12.2021 r.  

1. Zakres świadczenia usług planowania i zakupu mediów obejmuje: 

a. wykonywanie usług z zakresu planowania, zakupu, organizacji/realizacji i raportowania 

z przeprowadzonych kampanii informacyjno-promocyjnych Zamawiającego  

w następujących kanałach komunikacji marketingowej: telewizja, radio, prasa 

(branżowa i ogólnopolska), outdoor, internet.  

b. przygotowanie strategii komunikacji, kreacji oraz produkcja materiałów kreatywnych, 

według wytycznych Zamawiającego z uwzględnieniem wytycznych agencji kreatywnej 

współpracującej z domem mediowym (w zakresie: TV, radio, prasa, outdoor, internet, 

inne) i koordynowanie działań niestandardowych (w tym sponsoring). 

c. wykonywanie usług z zakresu planowania i zlecania kampanii informacyjno-

promocyjnych Zamawiającego w mediach zgodnie z oczekiwaniami  Zamawiającego  

i według jego wytycznych. 

 

2. Szczegółowy zakres zadań realizowanych w ramach świadczenia usług planowania  

i zakupu mediów, obejmuje następujące czynności wykonywane przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego:  

2.1. Usługi świadczone w ramach ryczałtowego miesięcznego rozliczenia: 

a. tworzenie strategii mediowych kampanii informacyjno-promocyjnych,  

tj.: przygotowanie, uzgodnienie, w tym uzyskanie akceptacji Zamawiającego, strategii 

komunikacyjnych i mediowych, w oparciu o przekazane przez Zamawiającego 

wytyczne; 

b. planowanie szczegółowych kampanii informacyjno-promocyjnych i realizowanie ich 

w terminach określonych przez Zamawiającego, tj.:  

 terminowe opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji 

media planów zleconych przez Zamawiającego kampanii reklamowych;  

 media plany Wykonawca będzie opracowywał raz na miesiąc, w oparciu  

o przekazane przez Zamawiającego informacje i wytyczne, z uwzględnieniem 

regularnych, comiesięcznych spotkań przedstawicieli Wykonawcy  

i Zamawiającego. W razie zaistnienia takiej potrzeby, Zamawiający będzie miał 

prawo co najmniej jednokrotnie wskazać termin dodatkowego spotkania, w 

celu opracowania media planu. O tym fakcie Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem (liczone według dni 

roboczych) ; 

 każdy media plan zawierał będzie dokładny kosztorys zakupu mediów oraz, 

jeśli zostaną zlecone, koszty druku nośników outdoor i koszty zaprojektowania 

i produkcji internetowych form reklamowych, koszty spotów oraz sponsoringu 

w radiu i telewizji; media plan i kosztorys będą podlegały zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego;  
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c. terminowe zlecanie realizacji kampanii informacyjno-promocyjnych; zlecanie zakupu 

czasu antenowego i powierzchni reklamowej do kampanii, zgodnie z zatwierdzonymi 

przez Zamawiającego media planami; 

d. informowanie Zamawiającego, w terminach umożliwiających Zamawiającemu 

wykonanie czynności koniecznych do przygotowania materiałów, o wymaganiach 

technicznych poszczególnych mediów, dotyczących dostarczanych materiałów oraz 

o wymaganych terminach dostarczania tych materiałów do mediów; 

e. dokonywanie rezerwacji czasu antenowego i powierzchni reklamowej, jak również 

wysyłanie zleceń i ich anulacji, co będzie dokonywane w oparciu o zatwierdzony przez 

Zamawiającego na piśmie media plan kampanii informacyjno-promocyjnej, 

zawierający odpowiednio kosztorys zakupu mediów, koszt druku nośników outdoor, 

koszt zaprojektowania i produkcji internetowych form reklamowych, koszt produkcji 

spotów telewizyjnych i radiowych; 

f. nadzorowanie i kontrola emisji/publikacji/ekspozycji reklam i spotów reklamowych, 

w tym dostarczanie dokumentacji zdjęciowej z ekspozycji wszystkich nośników 

reklamy zewnętrznej, użytych w kampaniach informacyjno-promocyjnych lub 

raportów emisyjnych od nadawców. Dokumentacja zdjęciowa lub raporty emisyjne od 

nadawców  zostaną dostarczone nie później niż w terminie 7 dni roboczych od 

rozpoczęcia ekspozycji/emisji; 

g. rozliczanie emisji/publikacji/ekspozycji reklam i spotów reklamowych, tj.: 

przekazywanie Zamawiającemu dowodów (zarówno w formie materiałów 

papierowych jak i w formie elektronicznej) oraz informacji potwierdzających 

prawidłowe wykonanie zleconych usług (tzw. analiza post) – w terminie do 7 dni 

roboczych po zakończeniu kampanii informacyjno-promocyjnej;  

h. wysyłanie miesięcznych (za każdy miesiąc kalendarzowy) zestawień realizacji całości 

budżetu Zamawiającego, w terminie do 28 dnia każdego miesiąca, którego dotyczą. 

Zestawienia każdorazowo będą zawierać informacje o kwocie wyjściowej, udzielonym 

upuście, nazwę kampanii promocyjno-informacyjnej/ych oraz dostawcę/ców mediów;  

i. koordynowanie działań niestandardowych (np. sponsoring) 

j. informowanie Zamawiającego o wszelkich planowanych przez wydawców dodatkach 

specjalnych i innych ofertach mogących zainteresować Zamawiającego, ze względu na 

profil prowadzonej działalności, w terminach umożliwiających skorzystanie z nich; 

k. rekomendowanie nowych kreatywnych rozwiązań mediowych, prezentowanie 

przykładów  niestandardowych projektów realizowanych na innych rynkach lub przez 

inne podmioty; 

l. reprezentowanie Zamawiającego przed wydawcami telewizyjnymi, radiowymi, 

prasowymi, wydawcami witryn internetowych oraz dysponentami powierzchni 

outdoorowej, w zakresie działań promocyjno-informacyjnych Zamawiającego; 

m. udostępnianie Zamawiającemu, kwartalnie, raportów dotyczących 

sytuacji/prognoz/rozwoju na rynku reklamy, ze szczególnym uwzględnieniem rynku 

telewizyjnego i Internetu; 

n. udział comiesięczny w spotkaniach z przedstawicielem Zamawiającego. 
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2.2. Usługi w zakresie produkcji: 

a. kreacja i przygotowanie  materiałów kreatywnych według wytycznych 

Zamawiającego, w tym spotów radiowych i telewizyjnych, reklam prasowych, 

internetowych, outdoorowych na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego 

kosztorysu i  zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji/scenariusza;  

b. Terminowa produkcja ww. materiałów kreatywnych, tj. umożliwiająca realizację 

przyjętego media planu. 

Zamawiający przeznaczy na produkcję materiałów reklamowych niezbędnych do realizacji 

kampanii oraz na inne działania niestandardowe (np. sponsoring) kwotę stanowiącą 

minimum 3 %, a maksimum  10% wartości umowy (budżet produkcyjny). 

Budżet produkcyjny obejmować będzie w szczególności: kreację, produkcję oraz adaptację 

do właściwych mediom formatów, a także inne działania niestandardowe (np. 

Sponsoring). 

 

2.3. Usługi w zakresie emisji 

a. zakup czasu antenowego i powierzchni reklamowych do kampanii, zgodnie  

z zatwierdzonymi przez Zamawiającego media planami, w tym zakup czasu antenowego 

w telewizji i radiu, zakup powierzchni reklamowych w prasie, zakup aktywności 

reklamowych w Internecie oraz zakup kampanii outdoorowych. 

Zamawiający przeznaczy na zakup emisji w mediach kwotę stanowiącą do 87% wartości 

umowy (budżet emisyjny).  

 

Rodzaje emisji, na jakie Zamawiający  planuje przeznaczyć budżet emisyjny, to: 

1. emisja spotów 30” telewizji, 

2. emisja w prasie ogólnopolskiej, lokalnej i branżowej, 

3. emisja w stacjach radiowych, 

4. emisja bannerów i spotów video w internecie (długości 30”), 

5. ekspozycja plakatów outdoor, w formacie 6x3m (oświetlonych)  

Przewidywany, procentowy udział poszczególnych mediów w budżecie emisyjnym, ze 

wskazaniem poziomu minimalnego, jaki będzie wykorzystany przez Zamawiającego w ramach 

Umowy: 

 

Lp.  

Medium 

Proc. Budżetu 

emisyjnego  

(w tym min. %) 

1 Telewizja 45% (w tym min. 30%) 

1a. Ogólnopolska (4 stacje o najwyższym 

udziale oglądalności wg. Grupy celowej 

25-60 wg. Nielsen Audience 

Measurement z lutego 2020 r.) 

30% ( w tym min. 20%) 

1b. Telewizja tematyczna i regionalna 15% ( w tym min. 10%) 

2 Prasa 15% (w tym min. 10%) 

2a Prasa o zasięgu ogólnopolskim 12% ( w tym  min.9%) 

2b Prasa regionalna 3% ( w tym min. 1%) 

3 Internet 12% (w tym min. 7%) 
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3a  Emisja banerów na 4 wiodących 

portalach, wg danych PBI z lutego 2020 r. 

3% (w tym min.2%) 

3b Emisja 30" spotów video na 4 wiodących 

portalach, wg danych PBI z lutego 2020r"  

3% (w tym min.2%) 

3c Social Media 3% (w tym min.2%) 

3d Wyszukiwarki - pozycjonowanie SEO, 1 

miesiąc, 4 hasła 

3% (w tym min.1%) 

4 Radio  10% (w tym min. 5%) 

4a Radio o zasięgu ogólnopolskim 8% (w tym min. 4%) 

4b Radio o zasięgu regionalnym  2% ( w tym min. 1%) 

5 Outdoor   5% (w tym min. 2%) 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że realizowane działania informacyjno-promocyjne będą zawierały 

logotyp Zamawiającego, wybrany z obowiązujących logotypów NFOŚiGW, dostępnych pod linkiem: 

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/logotypy/, zastosowany wg zapisów Księgi 

Identyfikacji Wizualnej NFOŚiGW (stanowiącej załącznik do OPZ), logotypy programów NFOŚiGW 

(np. programu Mój Prąd, Czyste Powietrze), a także programów z wykorzystaniem środków unijnych 

oraz logotypy partnerów, w przypadku kampanii realizowanych przez Zamawiającego wspólnie  

z podmiotami trzecimi. 

Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:  

Zasięg kampanii: ogólnopolski i/lub regionalny/lokalny. 

 

Kampanie telewizyjne będą emitowane w 4 stacjach o najwyższym „udziale oglądalności”, wg grupy 

celowej, wszyscy 25-59, wg Nielsen Audience Measurement z lutego 2020 r. oraz w stacjach 

tematycznych i regionalnych dopasowanych do grupy celowej, z wyłączeniem kanałów dziecięcych, 

reality TV, muzycznych oraz telesprzedażowych. 

W ramach kampanii tygodniowej udział GRP prime time nie może być mniejszy niż 40% GRP  

w 4 stacjach  o najwyższym udziale oglądalności wg grupy celowej wszyscy 25-59 wg Nielsen 

Audience Measurement z lutego 2020 r., a udział stacji tematycznych i regionalnych nie może być 

wyższy niż 55% udziału GRP, gdzie prime time nie może być niższy niż 40% GRP. Wykonawca może 

zaplanować emisję w ramach bloków społecznych/ogłoszeń społecznych/ogłoszeń płatnych. 

Przez prime time rozumie się czas od 18.00:00 do 22.59:59. 

W liczeniu wskaźników kampanii telewizyjnej nie będą brane pod uwagę emisje między godzinami 

1:00:00-5:59:59. 

 

Kampania w prasie:  

- prasa ogólnopolska i regionalna: fullpage, strona prawa, w 3 tytułach o najwyższym czytelnictwie 

(PBC luty 2020) – grupa celowa 25-60, 

- prasa branżowa: fullpage, strona prawa. 

 

Internet: reklama w formie bannerów i 30" spotów video na 4 wiodących portalach wg danych PBI  

z lutego 2020 r., grupa celowa 25-60 

Kampanie radiowe będą emitowane w Prime Time, tj. 6.00-18.00, grupa celowa 25-60 

 

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/logotypy/
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Outdoor: tablice 6x3 oświetlone, czas trwania kampanii 1 miesiąc w sezonie (tj. z wyłączeniem lipca  

i sierpnia), lokalizacja: miasta 100 000+. 

 

Przewidywane aktywności reklamowe (flighty): 1 kampania raz na kwartał. 

Przez kampanię Zamawiający rozumie realizację kompleksowego zespołu działań promocyjnych,  

tj. zaplanowanie działań, zarezerwowanie i zakup przestrzeni reklamowej, realizację i monitoring 

działań oraz rozliczenie/zamknięcie działań. 

Zamawiający dopuszcza przesunięcia w budżetach, o których mowa w pkt 2.2. i 2.3, w ramach całości 

kwoty umowy, z zastrzeżeniem realizacji każdego z ww. mediów w ramach budżetu emisyjnego oraz 

budżetu produkcyjnego na poziomie co najmniej wskazanego minimum oraz nie przekroczenia 

całkowitej kwoty Umowy. 

Zamawiający zastrzega możliwość umieszczenia w kampanii brandów Partnerów Zamawiającego  

(w tym również komercyjnych) bez dodatkowych opłat.  

 

 

Załącznik – Księga Identyfikacji Wizualnej NFOŚiGW 

 

 

 

 


