
   
 

 

Projekt "Jestem kobietą, więc idę. Cytologia" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

          

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 21.08.2017 r. 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, 

opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej, składzie oraz publikacji w prasie drukowanej 

dziesięciu artykułów sponsorowanych, dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy dla projektu „Jestem 

kobietą, więc idę. Cytologia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020.  

Opis przedmiotu zamówienia: 

Artykuły sponsorowane powinny zawierać: 

1. Informacje na temat profilaktyki raka szyjki macicy w kontekście projektu „Jestem kobietą, więc 

idę. Cytologia”, realizowanego na terenie Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. Tytuły artykułów powinny być związane z tematyką, a także ciekawe i zachęcające czytelnika do 

przeczytania tekstu, zawierające najważniejsze słowa kluczowe. 

2. Artykuły powinny być różnorodne i w interesujący sposób prezentować dany temat, zawierać 

dane statystyczne i procentowe, a także wnioski wynikające z analizy danych. Artykuły są zbieżne 

z całą kampanią treściowo i graficznie. 

3. Artykuły powinny mieć różne formy: artykułów informacyjnych, publicystycznych, wywiadów. 

4. Artykuły powinny mieć objętość min. 4 stron A4 każdy, czyli nie mniej niż 7200 znaków (w tym 

spacje i znaki interpunkcyjne). 

5. Artykuły powinny zawierać zdjęcia/grafiki/infografiki/rysunki związane z treścią artykułu. 

6. Zdjęcia zostaną przekazane Zamawiającemu do akceptacji oddzielnie na nośniku cyfrowym. 

7. Zdjęcia i artykuły powinny być publikowane w pełnym kolorze. 

8. Zaprojektowanie szaty graficznej artykułu z uwzględnieniem: 

a. logotypów unijnych i logo projektu z zachowaniem zgodności z Księgą Identyfikacji Wizualnej 

znaku marki Fundusze Europejskie i znaków polityki spójności na lata 2014-2020  

i Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  

w zakresie informacji i promocji (stały element graficzny dostarczony przez Zamawiającego). 

b. informacji o współfinansowaniu projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi 

oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

c. wszystkie logotypy powinny być wydrukowane w kolorze. 

d. wszystkie logotypy zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego. 
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9. Treść merytoryczna i opracowanie graficzne przedmiotu zamówienia zostanie każdorazowo 

uzgodniona z Zamawiającym. 

10. Szczegółowa zawartość artykułów będzie każdorazowo i na bieżąco konsultowana  

z Zamawiającym. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wersji każdego artykułu 

przygotowanego do publikacji w celu wniesienia ewentualnych poprawek i uzyskania akceptacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie umożliwiającym realizację 

przedmiotu zamówienia. 

12. Wszelkie prawa autorskie (wraz z prawami zależnymi) należą się Zamawiającemu w ramach ceny 

przedmiotu zamówienia. 

13. Odbiór i akceptacja przedmiotu zamówienia potwierdzone zostaną podpisaniem ze strony 

Wykonawcy i Zamawiającego protokółów odbioru po każdym opublikowanym artykule.  

 

 

 


