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Załącznik nr 1 do Zapytania  

Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/…../2015 

 
Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest publikacja na portalu internetowym o tematyce zdrowotnej, trzech 
artykułów informacyjno - promocyjnych nt. Projektu P4 „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne 
systemu informacji w ochronie zdrowia” wraz z umieszczeniem zapowiedzi o artykułach 
w newsletterze ww. portalu. 
 

2. Cel zamówienia 
Celem realizacji Projektu P4 jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z zarządzaniem i 
dostępem do informacji w systemie ochrony zdrowia, co w szczególności przyczyni się do 
efektywniejszego planowania opieki zdrowotnej przez administrację z uwzględnieniem bieżącego 
stanu zasobów kadrowych, sprzętowych, dostępności leków, dlatego też popularyzacja wiedzy o ww. 
systemach jest niezbędna w celu spowodowania wzrostu świadomości wśród wymienionych grup 
użytkowników końcowych tj.: pracowników medycznych, usługobiorców, aptek, hurtowni 
farmaceutycznych, usługodawców, administracji publicznej.  
 

3. Zakres zamówienia: 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na portalu internetowym pod adresem strony: www. … 

pl., trzech artykułów informacyjno-promocyjnych dotyczących Projektu P4 "Dziedzinowe systemy 
teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia" wraz z umieszczeniem o nich zapowiedzi 
(opatrzonej grafiką ze zdjęciem) w newsletterze portalu.  

2. Wykonawca zamieści trzy artykuły informacyjno-promocyjne (opatrzone grafiką ze zdjęciem). Pierwszy 
artykuł ukaże się w marcu 2015 r., drugi w czerwcu 2015 r., trzeci na przełomie sierpnia i września 
2015 r. 

3. Za przygotowanie treści artykułu oraz pliku graficznego odpowiada Zamawiający, a Wykonawca 
odpowiedzialny jest za skład edytorski.  

4. Przygotowane artykuły wraz z grafiką ze zdjęciem zostaną każdorazowo przekazane Wykonawcy droga 
mailową na adres wskazany w § 5 ust. 2.  

5. Zamawiający oświadcza, że ma wszelkie prawa autorskie do artykułów oraz grafik ze zdjęciem. 
Materiały przekazane przez Zamawiającego nie mogą być bez jego zgody wykorzystywane w całości lub 
w części do innych publikacji przygotowywanych przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do wysłania newslettera: 
a) w dniu  publikacji każdego z artykułów; 
b)w terminie  dwóch tygodni od dnia publikacji  każdego z artykułów,  

- do bazy adresowej obejmującej min. 30 tysięcy kontaktów.  
7. Zapowiedzi artykułów w newsletterze powinny być aktywnie podlinkowane oraz bezpośrednio 

przekierowujące na stronę z artykułem.  
8. Wykonawca zobowiązany jest do ekspozycji na portalu każdego z artykułów przez okres 30 dni, licząc 

od dnia ich publikacji. 
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9. Na stronie głównej (startowej) portalu Wykonawca każdorazowo umieści zapowiedź artykułu 
opatrzoną zdjęciem wraz ze streszczeniem jego treści, przekierowującą na podstronę do każdego z 
artykułów.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do wysłania newslettera do każdego z artykułów w postaci: 
a) reklamy graficznej (maksymalna waga do 10 kb, rozmiar 400 x 135 pikseli, format JPG lub GIF bez 

animacji) -  w dniu publikacji każdego z artykułów; 
b) informacji tekstowej (maksymalna długość 400 znaków) - w terminie dwóch tygodni od dnia 

publikacji każdego z artykułów. 
11. Na 3 dni robocze przed opublikowaniem każdego z artykułów, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu, w postaci elektronicznej, na adresy wskazane w § 5 ust. 1, przygotowany skład 
edytorski do akceptacji. Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych przekaże Wykonawcy uwagi lub 
zaakceptuje skład. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy powstałe w treści artykułu, w szczególności za 
rozbieżność treści publikowanego artykułu z treścią przekazaną przez Zamawiającego. W sytuacji, o 
której mowa wyżej Wykonawca na koszt własny dokonywać będzie sprostowań treści, niezwłocznie po 
zauważeniu błędu przez którąkolwiek ze Stron lub po wezwaniu Wykonawcy do sprostowania przez 
Zamawiającego, w określonym terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu. 

13. Wykonawca przygotuje i przekaże dokumentację potwierdzającą wykonanie przedmiotu Umowy. 
Raport z realizacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia 
Umowy. W raporcie powinny się znaleźć m.in. informacje o zasięgu, częstotliwości kontaktu z 
przekazem, statystyki odsłon, kliknięć oraz screeny prezentujące newsletter i artykuły na portalu.   
 

4. Termin wykonania zamówienia 
Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 10 września 2015 r. Publikacja 
pierwszego artykułu na portalu oraz wysyłka pierwszej zapowiedzi w newsletterze powinna nastąpić w 
marcu 2015 r., drugiego w czerwcu 2015 r., trzeciego na przełomie sierpnia i września 2015 r. 
 

 
 
 


