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               Załącznik nr 3 do SIWZ   
 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  
– wyprodukowanie oraz emisja w regionalnej telewizj i kablowej  

Magazynu Ekonomicznego oraz zwiastunów o Wielkopols kim Regionalnym Programie 
Operacyjnym na lata 2014-2020 

 
1. Cel przedmiotu zamówienia: 

Głównym celem wyprodukowania oraz emisji w regionalnej telewizji kablowej Magazynu 

Ekonomicznego oraz zwiastunów jest edukacja społeczna z zakresu wiedzy o Wielkopolskim 

Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020, w szczególności skuteczności wdrażania            

i zapoznanie widza z szeroko rozumianą tematyką Funduszy Europejskich  w Wielkopolsce.  

 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie cyklu Magazynów Ekonomicznych, nagranie  ich oraz 

emisja w telewizji kablowej, która jest dostępna w sieciach kablowych na terenie minimum 70% 

powiatów         i miast na prawach powiatu w Wielkopolsce. Cykl Magazynów Ekonomicznych ma na 

celu edukację społeczną z zakresu wiedzy ekonomicznej, w tym w szczególności dotyczącej 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). 

Skierowany on będzie do telewidzów z województwa wielkopolskiego. Ma być kompleksowym 

i miarodajnym źródłem informacji na temat aktualnych konkursów, środków WRPO 2014+, zasad 

realizacji i korzystania z unijnego wsparcia, w tym wiedzy specjalistycznej i stopnia realizacji WRPO 

2014+. Ponadto, powinny być w nim prezentowane dobre praktyki, wywiady  z beneficjentami WRPO 

oraz wpływ Funduszy Europejskich na rozwój Wielkopolski.  

Cykl Magazynów Ekonomicznych ma mieć charakter kampanii edukacyjno-informacyjnej. Powinien   

w prosty i przystępny dla telewidzów sposób pozytywnie opowiedzieć o funduszach UE, wskazując 

m.in.: na aktualne nabory wniosków oraz realizowane lub zrealizowane już projekty. 

 

3. Zakres zamówienia: 

Przedsięwzięcie obejmuje: 

1) opracowanie szczegółowego planu emisji Magazynu Ekonomicznego od maja 2017 do 30 

czerwca 2018 roku (PU I); 

2) stworzenie spójnej i przejrzystej koncepcji Magazynu Ekonomicznego (PU II);  

3) stworzenie ramowego scenariusza Magazynu Ekonomicznego, który będzie wykorzystywany 

przy produkcji audycji (PU III); 
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4) produkcja 50 odcinków Magazynu Ekonomicznego raz w tygodniu, według następującej 

specyfikacji (PU IV): 

a. Magazyn Ekonomiczny o długości 5 minut będzie zawierać co najmniej jeden materiał 

reporterski i 3 wypowiedzi, 

b. Magazyn będzie posiadał własną czołówkę oraz grafikę, 

c. każdy Magazyn Ekonomiczny poprzedzi 5 zwiastunów o długości minimum 20 sekund. 

Zwiastuny zapowiadać będą premierę programu i jego powtórkę, 

d. każdy odcinek zawierać będzie informację o współfinansowaniu Magazynu Ekonomicznego 

z funduszy UE, tj. audycja telewizyjna finansowana przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

e. w Magazynie Ekonomicznym prezentowane będą m.in. wypowiedzi urzędników, ekspertów 

oraz beneficjentów funduszy UE, pokazujące dobre praktyki, czyli realizowane lub 

zrealizowane już projekty, 

f. plik dźwiękowe (materiały filmowe) powinny być uzupełnione o napisy dla osób 

niesłyszących, 

g.  Magazyn Ekonomiczny nie podlega kolaudacji,   

5) emisja 50 odcinków Magazynu Ekonomicznego raz w tygodniu, według następującej specyfikacji 

(PU V): 

a) jeden odcinek Magazynu Ekonomicznego emitowany będzie raz w tygodniu, między godz. 

17.00 a 22.00, 

b) każdy odcinek Magazynu Ekonomicznego poprzedzi 5 zwiastunów o długości minimum 

20 sekund. Zwiastuny zapowiadać będą premierę programu i jego powtórkę, 

c) ostatni odcinek Magazynu Ekonomicznego wyemitowany zostanie nie później, niż 30 

czerwca 2018 roku.  

6) emisja 50 powtórek Magazynu Ekonomicznego, które będą emitowane raz w tygodniu, między 

godz. 14.00 a 16.00 (PU VI);  

7) umieszczenie na stronie internetowej telewizji zakładki dedykowanej Magazynowi dostosowanej do 

odbioru przez osoby niepełnosprawne (zgodnie pkt. 5) wraz z odpowiednimi logotypami, które 

przekaże Zamawiający. Zakładka zawierać będzie wszystkie odcinki Magazynu, w postaci plików do 

pobrania ze strony, które mogą być odtwarzane przez powszechnie dostępne aplikacje komputerowe. 

Po premierze telewizyjnej będzie umieszczany na stronie kolejny odcinek Magazynu (PU VII). 

8) Zamawiający w celach informacyjno-promocyjnych będzie wykorzystywał odcinki Magazynu 

Ekonomicznego na różnych polach eksploatacji.  
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9) Wykonawca zapewni stałego dziennikarza (reportera), który będzie realizował poszczególne 

audycje Magazynu. 

4. Zakres obowiązków Wykonawcy: 

1) przekazanie Zamawiającemu wyemitowanych odcinków Magazynu Ekonomicznego na nośniku 

elektronicznym, 

2) obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienie szczegółowego planu emisji do akceptacji 

Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy na realizację zadania. W przypadku 

braku akceptacji wskazanego planu emisji, Wykonawca zobligowany jest do jego korekty 

zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i niezwłocznego przedstawienia go po wskazanych 

korektach. 

5. Wytyczne w sprawie przystosowania Magazynu Ekonomicznego do odbioru przez osoby                  

z niepełnosprawnościami: 

a) zakładka dedykowana Magazynowi powinna dać się znacząco (co najmniej 200%) 

powiększyć narzędziami przeglądarki. Strona powinna cały czas mieścić się poziomo w oknie 

przeglądarki, a podczas przewijania ekranu nie powinien pokazywać się poziomy pasek 

przewijania ekranu. Powiększona strona nie może „gubić” treści; 

c) pliki dźwiękowe (materiały filmowe) powinny być uzupełnione o napisy dla osób 

niesłyszących. Dodatkowo, Wykonawca może zobowiązać się, że nagrane materiały 

zawierające obraz będą zaopatrzone w audiodeskrypcję. Audiodeskrypcja jest dodatkową 

ścieżką dźwiękową, na której lektor opisuje to, co widać na ekranie. Można ją zastosować 

wtedy, gdy treść obrazu nie da się wywnioskować ze ścieżki dźwiękowej; 

d) informacja o dostępności Magazynu dla osób niepełnosprawnych będzie oznaczona u góry 

zakładki, tak aby jednym kliknięciem przenieść się w miejsce, gdzie można odnaleźć 

wszystkie tłumaczenia, pogrupowane według tematu; 

6. Zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy dostarczy 

Zamawiającemu trzy wersje materiałów graficznych Magazynu Ekonomicznego (z takim 

elementami jak: czołówka, belka oraz plansza/infografika) oraz trzy wersje szaty graficznej 

zakładki dedykowanej Magazynowi. Wykonawca uwzględni wszelkie uwagi Zamawiającego 

złożone do ww. propozycji. 

Wykonawca w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy dostosuje Magazyn 

Ekonomiczny oraz zakładkę dedykowaną magazynowi do wymagań, o których mowa w pkt. 5.          
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7. Inne warunki  

 Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności                               

w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: koordynacja działań opisanych w Zamówieniu,                     

w szczególności w zakresie bezpośredniej współpracy z Zamawiającym i  czuwaniem nad 

ostatecznym kształtem Magazynu Ekonomicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli 

rzetelności realizacji zamówienia między innymi poprzez: 

a)   kontrolę spełniania przez Wykonawcę wymogu określonego w art. 29 ust. 3a  w zakresie 

zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w ust. 3 na podstawie umowy o pracę 

(dokumentacja zatrudnienia – do wglądu Zamawiającego na każde jego żądanie). 

b) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego                                                           

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej 

dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę. Tym dokumentem będzie:  

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy                 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy. 


