
 

Strona 1 z 6 
 

 

 

 

Znak postępowania:19/CM/DZ/RPOWP/2018 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na realizację usługi Content marketing dla kampanii promocyjnych z elementami CI  

dotyczącej  opracowania indywidualnych pakietów dotyczących promocji i rekrutacji 

dla 10–ciu szkół zawodowych w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja 

kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” 

   

I) Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania indywidualnych pakietów dotyczących 

promocji i rekrutacji dla 10–ciu szkół zawodowych zawierających atrakcyjne i przydatne treści 

odnoszące się do danej szkoły zawodowej, które poprzez ich publikowanie w Internecie pozwolą 

na wzmocnienie procesu rekrutacji.  Głównym celem opracowanych i publikowanych treści 

będzie dostarczenie grupom docelowym projektu (uczniom, rodzicom i kadrze szkół) 

wiarygodnych i pożądanych przez nich wiadomości i informacji związanych z daną branżą 

zawodową i możliwym kształceniem zawodowym Treści wykorzystane zostaną przez szkoły 

poza Internetem np. w prasie, materiałach drukowanych, reklamach prasowych, telewizyjnych, 

radiowych i w mediach społecznościowych. Działanie realizowane w projekcie „Dobry Zawód  

Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”.  

II) Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:  

79340000-9 – Usługi reklamowe i marketingowe 

79341000-6 – Usługi reklamowe 

79342000-3 – Usługi marketingowe  

 

III) Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania:  

1) Cel realizacji 

Celem zamówienia jest opracowanie indywidualnych pakietów dotyczących promocji i 

rekrutacji dla 10–ciu szkół zawodowych zawierających atrakcyjne i przydatne treści odnoszące 

się do danej szkoły zawodowej, które poprzez ich publikowanie w Internecie pozwolą na 

wzmocnienie procesu rekrutacji.  Głównym celem opracowanych i publikowanych treści będzie 

dostarczenie grupom docelowym projektu (uczniom, rodziców i kadrze szkół) wiarygodnych i 
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pożądanych przez nich wiadomości i informacji związanych z daną branżą zawodową i 

możliwym kształceniem zawodowym, Treści wykorzystane zostaną przez szkoły poza 

Internetem np. w prasie, materiałach drukowanych, reklamach prasowych, telewizyjnych, 

radiowych i w mediach społecznościowych. Pakiety dla każdej ze szkół zawierać będą: 

 

1. Opracowanie księgi identyfikacji wizualnej szkoły(CI)  zawierającej: 

a) logo znak podstawowy -1 propozycja dla jednej szkoły w postaci wektorowej PDF, JPG, 

PNG, EPS, Plik AI; 

b) logo w wariancie czarno-białym- 1 propozycja dla jednej szkoły w postaci wektorowej 

PDF, JPG, PNG, EPS, Plik AI; 

c) logo w wariancie monochromatycznym (skala szarości) -1 propozycja dla jednej szkoły 

w postaci wektorowej PDF, JPG, PNG, EPS, Plik AI; 

d) uzupełniające motywy dekoracyjne - 1 propozycja dla jednej szkoły, w postaci 

wektorowej PDF, JPG, PNG, EPS, Plik AI; 

e) hasło reklamowe - slogan szkoły - 1 propozycja dla jednej szkoły; 

f) kolorystyka stosowana w identyfikacji wizualnej – 1 propozycja dla jednej szkoły: 

maksymalnie 3 kolory podstawowe i 3 uzupełniające) gama kolorów internetowych RGB i 

CMYK; 

g) typografia szkoły- stosowane liternictwo -1 krój podstawowy dla jednej szkoły w wersji 

bold, regular, italic; 

h) wzory materiałów reklamowych: szablony graficzne materiałów reklamowych: 

 1 ulotka dla jednej szkoły A5- format .TIF, CMYK 300 dpi 1:1, 

 1 plakat dla jednej  szkoły A2- format .TIF, CMYK 300 dpi 1:1, 

 1 folder dla jednej szkoły A4 -format .TIF, CMYK 300 dpi 1:1, 

i) formy audiowizualne: 1 szablon dla jednej  szkoły prezentacji power point; 

j) materiały drukowane public relations: 

 1 wzór wizytówki dla jednej szkoły- format .TIF, CMYK 300 dpi 1:1, 

 1 wzór papieru firmowego dla jednej szkoły- format .TIF, CMYK 300 dpi 1:1, 

 1 wzór koperty C6 dla jednej szkoły - format .TIF, CMYK 300 dpi 1:1, 

k) informacje wizualne: 

 tablica informacyjna zewnętrzna- 1 wzór dla jednej szkoły, format .TIF, CMYK 300 dpi 

1:10, 

 tablica reklamowa zewnętrzna (billboard)- 1 wzór dla jednej szkoły, format .TIF, CMYK 

300 dpi 1:10, 

 tablica informacyjna wewnętrzna tablice informacyjne na drzwi do gabinetów i sal 

lekcyjnych-1 wzór dla jednej szkoły, format .TIF, CMYK 300 dpi 1:1, 

l) szyld szkoły- 1 wzór dla jednej szkoły w formcie TIF, CMYK 300 dpi 1:10; 

m) inne elementy 1 wzór dla jednej szkoły: flaga 1 wzór, transparent- baner 1 wzór, 1 wzór 

umieszczenia logotypu na maskotkach i gadżetach- przygotowane w formacie pdf z 

wektorowym logotypem. 
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Księga identyfikacji wizualnej szkoły zakłada adaptację już istniejących i funkcjonujących 

elementów wizualnej identyfikacji szkoły.  

 

2. Pakiety zdjęciowe i plakaty identyfikujące daną szkołę: 

a) realizację pakietu 10 zdjęć dla każdej z 10 szkół w formacie JPG 5000 px bez kompresji ; 

b) plakaty 2 wzory dla każdej z 10 szkół A2- format .TIF, CMYK 300 dpi 1:1materiały 

multimedialne: 

 opracowanie prezentacji multimedialnej power point- 1 prezentacja dla jednej szkoły, 

minimum 10 slajdów, 

 5 minutowy film video, promujący szkołę - 1 sztuka dla jednej szkoły w formacie MOV 

Full HD, 

 30 sekundowy spot reklamowy -1 sztuka dla jednej szkoły w formacie MOV Full HD, 

 30 sekundowy spot radiowy - 1 szuka dla jednej szkoły dostarczony w formacie WAVE. 
 

3. Opracowanie layoutów grafik materiałów promocyjnych (key visual) zawierających:  

a) hasło reklamowe-1 hasło dla jednej szkoły, 

b) slogan szkoły –1 slogan dla jednej szkoły, tożsamy ze sloganem szkoły zawartym w 

Księdze Identyfikacji Wizualnej, 

c) zdjęcie- 1 dla jednej szkoły, wybrane spośród zdjęć zawartych w pakiecie zdjęciowym w 

formacie JPG 5000 px bez kompresji. 

Layouty, key visual zostaną opracowane na podstawie Księgi Identyfikacji Szkoły. Hasła i 

slogany zostaną opracowane i wdrożone we współpracy ze szkołą 

 

4. Doradztwo specjalistyczne dla 10 szkół: 

10 godzin doradztwa przeznaczonego dla jednej szkoły realizowanego w formie osobistych 

spotkań w zakresie content marketingu, promocji, identyfikacji wizualnej, kreowaniu wizerunku 

szkoły. 

 

5. Opracowanie 10 programów oraz wytycznych realizacyjnych wzorcowego spotkania 

promocyjnego w gimnazjum dla uczniów, dla każdej ze szkół 1 program z uwzględnieniem 

jej specyfiki. Opracowanie powinno zawierać:  

a) ramowy scenariusz spotkania, 

b) listę materiałów promocyjnych do wykorzystania, 

c) wytyczne związane ze sposobem prezentacji szkoły. 

 

6. Opracowanie 10  wzorcowych planów promocji dla każdej szkoły zawodowej 1 plan, na 

okres jednego roku zawierającego: 

a) analiza SWOT szkoły, 

b) opis celów promocji, 

c) opis działań promocyjnych: rekomendacja  narzędzi i kanałów komunikacji, 

d) harmonogram działań, 

e) plan budżetu z uwzględnieniem możliwości budżetowych danej szkoły. 

Zamawiający przekaże w dniu zawarcia umowy wszelkie niezbędne materiały do realizacji 

przedmiotu zamówienia, tj. listę 10–ciu szkół prowadzących kształcenie zawodowe wskazanych 

do opracowania pakietu CM. 
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2) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:  

Wskazania wymienionych wyżej elementów pakietu promocyjnego III 1)pkt. 1-6. Muszą one 

zostać opracowane i skonsultowane ze szkołą. przez konsultację Zamawiający rozumie 

minimum 2 spotkania zespołem ds. promocji wskazanym przez Dyrektora.  

 

Wskazania wymienionych wyżej elementów pakietu promocyjnego III 1)pkt. 1-6. Muszą 

uzyskać pozytywna akceptację Dyrektora Szkoły i Zamawiającego na podstawie protokołu 

odbioru. 

 

Po zaakceptowaniu przez Szkołę i Zamawiającego Opracowania wskazane w III 1)pkt. 1,2,3,5,6 

muszą zostać przekazane do szkoły  w wersji papierowej w formacie A4, okładka papier min. 

170 g, druk 4+4; środek podłoże papier offestowy min. 90 g druk 4+4, oprawa 

bindowana/spiralowana  wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na podstawie protokołu 

odbioru. 

 

3) Termin  i miejsce realizacji usługi 

Od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 10.04.2019r., teren 

województwa podlaskiego z uwzględnieniem 4 subregionów województwa podlaskiego 

(białostocki, bielski, suwalski, łomżyński).  

 

4) Prawa autorskie 

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy przeniesie na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do następujących opracowań wymienionych w III 1) pkt.1-6, które zostaną 

wytworzone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca wyrazi zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego prawa zależnego do 

opracowań wymienionych w pkt. 1. 

3. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie praw 

zależnych do opracowań wymienionych w pkt. 1. 

4. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, nastąpi bez ograniczenia co 

do czasu, terytorium i liczby egzemplarzy, a obejmuje następujące pola eksploatacji oraz 

sposób korzystania z projektów graficznych oraz opracowań: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub 

standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową 

lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie 

lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz 

dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 

2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub 

jakiekolwiek inne zmiany); 

4) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, 

nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne 
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udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie; 

5) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 

6) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i 

satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także 

poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe; 

7) prawo do określania nazw, pod którymi będą wykorzystywane lub rozpowszechniane, w 

tym nazw handlowych, 

8) prawo do wykorzystywania do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, 

sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i 

usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także 

dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych; 

9) prawo do rozporządzania opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w 

tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej 

polach eksploatacji; 

10) prawo do zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając 

w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, 

przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków 

dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu 

wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, 

wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form 

korzystania o podobnej lub zbliżonej formie. 

5. Nabycie przez Zamawiającego  praw, o których mowa powyżej, nastąpi z dniem odbioru 

przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru. Z tym 

samym dniem Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszystkich posiadanych 

nośników, na których utrwalono projekty. 

6. Nabycie przez Zamawiającego  praw, o których mowa w pkt.1-3 na polach eksploatacji 

wskazanych w pkt. 4, oraz prawo własności, o którym mowa w pkt. 5, nastąpi w ramach 

wynagrodzenia wskazanego w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Z 

powyższych tytułów Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. 

7. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany będzie do ich zaspokojenia i 

zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

8. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z 

powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do 

przystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu 

jego zwolnienia z udziału w sprawie. 
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IV. Współpraca z Zamawiającym  

 

Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji zamówienia oraz współpracy z 

Zamawiającym, w tym:  

1. Wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych,  

2. Bieżącego konsultowania realizowanej usługi;  

Pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania osobiste odpowiednio do potrzeb, 

kontakt telefoniczny i e-mail). 


