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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/ 

do Umowy nr CSIOZ/…../2019 

 

OPIS  PR ZED MIOT U ZAM ÓWIE NIA  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej na 

internetowych portalach regionalnych poprzez publikację artykułów, dotyczącej produktów e-

zdrowia realizowanych w ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy 

i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1)”. 

2. Celem realizacji działań informacyjno-edukacyjnych jest upowszechnienie wśród obywateli wiedzy 

na temat realizacji projektu e-zdrowie, w tym wdrażanych funkcjonalności takich jak: 

Internetowego Konta Pacjenta (IKP), e-recepta, e-skierowanie. 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 10 grudnia 2019 roku albo do wyczerpania 

maksymalnego wynagrodzenia umownego.  

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące portali internetowych, na których powinny znaleźć się 

publikowane teksty: 

a) Top 5 portali, z każdego „podregionu” w Polsce, według klasyfikacji NUTS (73 regiony 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podregion ), pod względem ilości unikalnych użytkowników 

odwiedzających portal według badania Gemius Traffic 2018.  

b) Zamawiający wybierze spośród wskazanych portali te, w których ukażą się artykuły.   

c) Grupa docelowa: mieszkańcy danego regionu odwiedzający portal. 

d) Charakter: ogólnoinformacyjny/opiniotwórczy/edukacyjny.  

e) Artykuły powinny być ogólnodostępne, bez opłat i logowania dla każdego użytkownika. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

a) przygotowanie oraz publikacja 50 artykułów o wielkości 2 000 – 6 000 znaków ze spacjami 

każdy, dotyczących tematyki wymienionej w punkcie 2 powyżej. Po publikacji, artykuł 

powinien być pozycjonowany na stronie głównej przez minimum 7 dni; 

b) publikacja 50 różnych zapowiedzi artykułów przez cały okres realizacji działań w Internecie. 

Zapowiedzi powinny być podlinkowane i przenosić do pełnych artykułów; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podregion
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c) przygotowanie odpowiednich banerów, infografik oraz zdjęć do wykorzystania 

w artykułach  i zapowiedziach; 

d) przygotowanie oraz publikacja na portalach 15 materiałów wideo o długości do 90 – 300 

sekund każdy; 

e) przygotowanie raportu uwzględniającego:  

i. Łączną liczbę kliknięć w artykuł,  

ii. łączną liczbę unikalnych użytkowników, którzy kliknęli w artykuł,  

iii. łączną ilość odwiedzin strony w czasie, w którym dostępny jest artykuł, 

iv. łączną ilość unikalnych użytkowników w czasie, w którym dostępny jest artykuł, 

f) przygotowanie Media Planu kampanii wraz z Zamawiającym w terminie 10 dni roboczych 

od podpisania Umowy. Strony mogą zmieniać Media Plan stosownie do potrzeb 

Zamawiającego. 

5. Procedura przygotowania materiałów do publikacji: 

a) Minimum na 6 dni roboczych przed zaplanowaną publikacją materiału Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną materiał (artykuł, zapowiedź lub wideo) 

celem jego akceptacji lub zgłoszenia ewentualnych uwag. 

b) Zamawiający w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od otrzymania projektu artykułu 

poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o dokonanej akceptacji lub zgłosi uwagi. 

c) Wykonawca zobowiązuje się do dokonania ewentualnych korekt uwzględniających uwagi 

Zamawiającego najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od otrzymanych uwag, 

d) Wersja ostateczna artykułu prasowego, która uzyskała akceptację Zamawiającego 

zapisywana jest w formacie .pdf i przekazywana Zamawiającemu drogą elektroniczną. 

e) Wersja ostateczna materiału wideo, która uzyskała akceptację Zamawiającego zapisywana 

jest w formacie opisanym w punkcie 9 poniżej i przekazywana Zamawiającemu drogą 

elektroniczną. 

6. Wykonawca nie może opublikować materiału, którego treść nie została zaakceptowana przez 

Zamawiającego. 

7. Najpóźniej następnego dnia roboczego, licząc od dnia ukazania się artykułu, Wykonawca prześle 

drogą elektroniczną screeny ze stron, potwierdzające ukazanie się artykułów. 
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8. Wykonawca odpowiada za: przygotowanie merytoryczne, opracowanie/realizację i publikację 

wszystkich materiałów, o których mowa w punkcie 4. powyżej we współpracy z Zamawiającym. 

9. Zamawiający wymaga, aby materiały wideo: 

a) zostały zrealizowane w formacie 1080 p (Full HD), minimum 10 bit 4:2:2,  

b) zostały poddane profesjonalnej postprodukcji (montaż, animacje/napisy, color grading, 

udźwiękowienie/lektor), 

c) ostatecznie zostały wykonane w formatach plików wideo z różnymi stopniami kompresji, 

gotowych do umieszczenia w serwisach społecznościowych Zamawiającego oraz do 

odtworzenia w środowisku Windows.  

10. Wszystkie materiały powstałe w toku realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane 

zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, 

opublikowanymi na stronie:  

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-

oznakowania-projektow-w-programie/ 

11. Zamawiający dostarczy Wykonawcy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia elementy 

graficzne, w szczególności logotypy, zdjęcia. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Media Planie, w szczególności czasu 

i miejsca publikacji artykułu.  

13. Publikacja przez Wykonawcę materiałów, o których mowa w punkcie 4. powyżej, wymaga 

uprzedniej akceptacji treści materiałów przez Zamawiającego i jego ostatecznej zgody na ich 

publikację udzielonej w formie pisemnej drogą elektroniczną. 

14. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu majątkowe 

prawa autorskie, prawa pokrewne oraz prawa zależne do wszystkich powstałych materiałów 

i przekaże je Zamawiającemu w formatach plików umożliwiających edycję (za wyjątkiem 

materiałów wideo, które Wykonawca przekaże w formie finalnej). 

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/

