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        Załącznik nr 3 do SIWZ   
 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – wyprodukowanie oraz emisja  
na antenie radia Magazynu Ekonomicznego oraz zwiastunów o Wielkopolskim 

Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 
 
 
1) Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie 50 odcinków magazynu ekonomicznego,          

w tym scenariuszy, nagrań oraz ich emisji wraz ze zwiastunami na antenie naziemnej 

rozgłośni radiowej o zasięgu obejmującym teren minimum 80% powierzchni Wielkopolski  

o minimalnym udziale w czasie słuchania na poziomie 2%*. Magazyn ekonomiczny 

skierowany do słuchaczy z województwa wielkopolskiego, ma przedstawiać informacje 

dotyczące wdrażania WRPO 2014+, aktualnych konkursów, zasad korzystania z unijnego 

wsparcia, a zwłaszcza możliwości i korzyści wynikających z otrzymania unijnej dotacji oraz 

wiadomości o działalności sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  

w Wielkopolsce i innych informacji o Funduszach Europejskich. Magazyn powinien w prosty  

i przystępny dla słuchaczy sposób pozytywnie opowiedzieć o funduszach UE, wskazując 

m.in.: dobre praktyki, czyli realizowane lub zrealizowane już projekty. Magazyn powinien 

być zgodny ze „Strategią komunikacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020”. 

 

2) Zakres zamówienia: 

1) opracowanie szczegółowego planu emisji magazynu ekonomicznego od września 2017 

do 17 grudnia 2018 roku; 

2) stworzenie spójnej i przejrzystej koncepcji magazynu ekonomicznego uwzględniającej 

efektywny sposób dotarcia do różnych grup odbiorców, w tym do potencjalnych 

beneficjentów oraz beneficjentów WRPO 2014+;  

3) stworzenie ramowego scenariusza magazynu ekonomicznego (uwzględniającego 

elementy, tj. lektor, rozmówcy), który będzie wykorzystywany przy produkcji audycji. 

Opracowanie szaty graficznej zakładki na stronie internetowej rozgłośni, dedykowanej 

magazynowi i nagranie jingla magazynu; 

4) produkcja oraz emisja 50 odcinków (audycji) magazynu ekonomicznego raz                         

w tygodniu, według następującej specyfikacji: 
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a. magazyn ekonomiczny o długości 5 minut będzie zawierać co najmniej jeden 

materiał reporterski składający się z wypowiedzi np. ekspertów, beneficjentów itp. 

oraz lektora, 

b. magazyn będzie posiadał własny jingiel, 

c. magazyn emitowany będzie raz w tygodniu, między godz. 17.00 a 22.00, 

d. każdy magazyn ekonomiczny poprzedzi 5 zwiastunów o długości minimum  

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

e. każdy odcinek zawierać będzie informację odczytaną przez lektora                           

o współfinansowaniu magazynu ekonomicznego z funduszy UE, tj. audycja 

finansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego                    

i Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

f. zawierać informacje o programach, audycjach i innych materiałach dotyczących 

dotacji z WRPO 2014+ emitowanych w innych stacjach telewizyjnych, radiowych 

czy prasie; 

g. w magazynie ekonomicznym prezentowane będą m.in. wypowiedzi ekspertów, 

beneficjentów funduszy UE oraz materiały pokazujące dobre praktyki (czyli 

realizowane lub zrealizowane już projekty) oraz przynajmniej jeden materiał 

reporterski, w szczególności z wydarzeń organizowanych przez IZ WRPO 2014+; 

h. magazyn ekonomiczny nie podlega kolaudacji,  

i. ostatni odcinek magazynu ekonomicznego wyemitowany zostanie nie później,  

niż 17 grudnia 2018 roku.  

5) stworzenie scenariuszy do poszczególnych odcinków magazynu ekonomicznego, 

zgodnie ze wzorem ramowego scenariusza, o którym mowa w ppkt 3. Scenariusz 

powinien uwzględniać: temat odcinka, zarys wypowiedzi lektora i rozmówców (tzn. 

opis poruszonych kwestii, propozycje rozmówców). Scenariusz podlega akceptacji ze 

strony Zamawiającego. Realizacja magazynu musi odbywać się zgodnie z 

zaakceptowanym przez Zamawiającego scenariuszem.  

6) emisja 50 powtórek magazynu ekonomicznego, które będą emitowane raz w tygodniu, 

między godz. 13.00 a 18.00 oraz produkcją i emisją 5 (czterech) zwiastunów każdego 

odcinka magazynu ekonomicznego;  
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7) umieszczenie na stronie internetowej radia w widocznym miejscu zakładki 

dedykowanej magazynowi wraz z odpowiednimi logotypami, które przekaże 

Zamawiający. Zakładka zawierać będzie wszystkie odcinki magazynu, w formie mp3 

lub w postaci plików do pobrania ze strony. Każda audycja zawierać będzie tekst 

opisujący dany odcinek (co najmniej 500 znaków). Jeśli podczas nagrania magazynu 

dziennikarze wykonają zdjęcia projektów zrealizowanych w ramach WRPO 2007-2013 

lub 2014-2020, to przynajmniej jedno z nich zostanie również opublikowane na ww. 

stronie internetowej i będzie stanowić ilustrację do informacji o audycji;  

8) pliki dźwiękowe (audycje) umieszczone na stronie Wykonawcy w zakładce 

dedykowanej  magazynowi powinny być uzupełnione o napisy dla osób niesłyszących; 

9) Zamawiający w celach informacyjno-promocyjnych będzie wykorzystywał odcinki 

magazynu ekonomicznego na różnych polach eksploatacji;  

10) Wykonawca zapewni stałego dziennikarza, który będzie gospodarzem magazynu oraz 

spełni warunki udziału, o których mowa w SIWZ. Zmiana dziennikarza prowadzącego 

wymaga zgody Zamawiającego, przy czym nowy dziennikarz musi spełniać te same 

wymagania.  

11) W ramach Zamówienia przewiduje się przerwę w emisji magazynu w okresie wakacji 

(tj. lipiec – sierpień 2018 roku), przy czym nie może ona trwać dłużej niż 6 tygodni 

łącznie i musi zostać uwzględniona w szczegółowym planie emisji.  Zamawiający  

na etapie realizacji umowy może zmienić termin przerwy w emisji magazynu,  

po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy.   

3) 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. Wykonawca zobligowany jest do jego korekty zgodnie z oczekiwaniami 

Zamawiającego i niezwłocznego przedstawienia planu emisji z uwzględnieniem 

poprawek . 
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4. Wytyczne w sprawie przystosowania magazynu ekonomicznego do odbioru przez 

osoby  z niepełnosprawnościami: 

1) wszystkie audycje radiowe oraz informacje zawarte w zakładce dedykowanej 

Magazynowi powinny być zgodne z normą WCAG 2.0 przynajmniej na poziomie A, 

2) zakładka dedykowana magazynowi powinna dać się znacząco (co najmniej 200%) 

powiększyć narzędziami przeglądarki. Strona powinna cały czas mieścić się poziomo 

w oknie przeglądarki i nie powinien pokazywać się poziomy pasek przewijania 

ekranu. Powiększona strona nie może „gubić” treści; 

3) audycje radiowe magazynu umieszczone w zakładce podczas odtwarzania powinny 

być zaopatrzone w transkrypcję tekstową. Transkrypcja to tekst, w którym znajdują 

się pełne informacje na temat zawartości dźwiękowej lub wizualnej materiału, 

zsynchronizowane z materiałem za pomocą znaczników czasu;  

Nagrania dźwiękowe (audycje, wywiady, przemówienia itp.) muszą być uzupełnione    

o zsynchronizowane napisy. To rozwiązanie jest skierowane do niesłyszących 

użytkowników, którzy nie są w stanie usłyszeć informacji dźwiękowej; 

4) 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. 

 

5. Zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy dostarczy 

Zamawiającemu trzy wersje szaty graficznej zakładki dedykowanej magazynowi. 

Wykonawca uwzględni wszelkie uwagi Zamawiającego złożone do ww. propozycji. 

Wykonawca we współpracy z Zamawiającym zadba o wysoki poziom merytoryczny  

i informacyjny magazynu. Realizacja magazynu musi odbywać się zgodnie  

z zaakceptowanym przez Zamawiającego scenariuszem (zarówno na etapie produkcji, jak  

i emisji).  

Wykonawca w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy dostosuje 

Magazyn Ekonomiczny oraz zakładkę dedykowaną Magazynowi do wymagań, o których 

mowa w pkt. 4.          
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6. 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: 

1) 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 jego każde żądanie). 

2) 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. 

 

*Dane: badania Krajowej Rady Radiofonii Telewizji „Udział w czasie słuchania i wielkość 
audytorium programów radiowych w podziale na województwa styczeń-marzec 2017”. 
 
 
 


