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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

pn.: wydanie w formie drukowanej publikacji Biulety nu Wielkopolskiego 
Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w latach  

2018-2019  

1. Uzasadnienie i cel zamówienia 

Pomimo rozwoju sieci Internet wszelkiego rodzaju publikacje w formie drukowanej nadal 
dla wielu odbiorców stanowią ważny nośnik przekazu danych, wiedzy i informacji. 
Szczególnie istotna wydaje się być dostępność publikacji w bibliotekach i czytelniach, 
gdzie umiejscowione w odpowiednim dziale, wśród pozycji o podobnej tematyce, 
umożliwiają rozeznanie dostępności danych w poszukiwanym zakresie.  

W przypadku Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (dalej 
WROT), monitorującego sytuację społeczno-gospodarczą Wielkopolski, istnieje 
szczególna potrzeba opublikowania i archiwizowania efektów prac tej jednostki. 
Dostrzega się istotne korzyści z wykorzystania diagnoz wykonanych zarówno przez, jak  
i na zlecenie WROT, przede wszystkim przez instytucje kreujące i zarządzające rozwojem 
lokalnym i regionalnym, a także sektor nauki i szkolnictwa wyższego. Stąd też, w wyniku 
realizacji niniejszego zamówienia, w latach 2018-2019 wydane zostaną 4 kolejne numery 
publikacji pn. Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego 
(dalej BWROT), które zostaną przekazane jednostkom administracyjnym, 
samorządowym, bibliotekom państwowym oraz uczelnianym, a także innym różnego 
rodzaju podmiotom zainteresowanym efektami działalności WROT. Oznaczać to będzie 
kontynuację podobnej działalności WROT z lat 2014-2017, kiedy to na identycznej 
zasadzie opublikowano 8 numerów BWROT1. 

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi związane z wydaniem w formie 
drukowanej 4 odrębnych numerów publikacji Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego 
Obserwatorium Terytorialnego (BWROT), w tym 2 numerów w 2018 roku i 2 w 2019 roku: 

• Usługa nr 1 dotycząca dokonania redakcji materiałów publikacyjnych, 
• Usługa nr 2 obejmująca przygotowanie materiałów publikacyjnych do druku, 
• Usługa nr 3 dotycząca archiwizacji publikacji w wersji cyfrowej, 
• Usługa nr 4 obejmująca wydruk i oprawę publikacji, 
• Usługa nr 5 dotycząca dystrybucji publikacji. 

W pracach nad realizacją usług nr 1,2,3,4,5 Wykonawca wykorzysta projekt całej szaty 
graficznej, który Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Na 
projekcie okładki graficznej znajdą się minimum następujące elementy: 

• na zewnętrznej stronie przedniej okładki: 

                                                 
1 Dotychczasowe numery BWROT dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.wrot.umww.pl w zakładce 
„Biuletyn WROT” 
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o miejsce na tytuł publikacji: Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium 
Terytorialnego, 

o miejsce na numer Biuletynu i okres wydawniczy (uzupełniany w każdym numerze, 
np. numer IX (2018) styczeń-czerwiec), 

o logotypy: Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, Funduszy 
Europejskich z odwołaniem słownym do Programu Regionalnego, barw 
Rzeczypospolitej Polskiej, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Unii 
Europejskiej z odniesieniem do Europejskich Funduszy Strukturalnych i 
Inwestycyjnych. Zamawiający przekaże Wykonawcy wspomniane znaki 
identyfikujące w dniu podpisania umowy. Wielkość i położenie logotypów 
względem siebie musi odpowiadać zasadom promowania projektów zgodnie z 
Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków 
programów polityki spójności na lata 2014-2020, dostępnej pod adresem 
internetowym http://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-
promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r , gdzie 
dostępne są również wzory części logotypów do pobrania w wersji cyfrowej,  

o tło, które w części będzie fotografią. Zamawiający dostarczać będzie propozycję 
projektu zewnętrznej strony okładki w momencie zlecania każdego kolejnego 
numeru publikacji, 

o miejsce na tekst: Czasopismo o charakterze analitycznym ukazujące problematykę 
rozwoju społeczno-gospodarczego Wielkopolski; 

• na wewnętrznej stronie przedniej okładki: 

o projekt spisu treści, 
o miejsce na informacje o wydawcy, zespole redakcyjnym, zdjęciu na okładce, 

realizacji, redakcji, numerze ISSN oraz ewentualnych recenzentach artykułów;  

• na wewnętrznej stronie tylnej okładki: 

o zostanie zarezerwowane miejsce na ewentualny końcowy fragment materiałów 
publikacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego;  

• na zewnętrznej stronie tylnej okładki: 

o informacja tekstowa: Projekt finansowany przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020,  

o adres Wydawcy wskazany przez Zamawiającego,  
o logotypy: Funduszy Europejskich z odwołaniem słownym do Programu 

Regionalnego, barw Rzeczypospolitej Polskiej, Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego oraz Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskich 
Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, 

o miejsce na numer ISSN otrzymany od Zamawiającego,  
o tło, które w części będzie fotografią. Zamawiający dostarczać będzie 

propozycję projektu zewnętrznej strony okładki w momencie zlecania każdego 
kolejnego numeru publikacji. 
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3. Zakres i harmonogram prac w ramach zamówienia 

Prace w ramach Usług nr 1,2,3,4,5 dotyczyć będą odrębnie każdego numeru BWROT  
(4 publikacje WROT). Zapoczątkowane będą każdorazowo poprzez wysłanie przez 
Zamawiającego materiałów publikacyjnych w formacie .doc lub .docx na adres e-mail 
Wykonawcy.  

Całkowity termin prac nad jednym numerem BWROT nie będzie dłuższy niż 35 dni od 
dnia przesłania materiałów publikacyjnych.  

Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie będzie realizował prac nad dwoma numerami 
BWROT jednocześnie. Zamawiający zaznacza również, iż nie rozpocznie prac nad 
kolejnym etapem wcześniej niż w terminie 15 dni od dnia zakończenia prac nad 
wcześniejszym numerem.  

Prace nad ostatnim numerem ukończone zostaną do 30 listopada 2019 roku.  

Usługi nr 1,2,3,4,5 wyst ąpią 4-krotnie 

3.1. Zakres prac w ramach Usługi nr 1 

Prace nad każdym numerem BWROT rozpoczną się od dnia przesłania Wykonawcy 
materiałów publikacyjnych wraz z propozycjami spisu treści oraz projektu zewnętrznej 
strony okładki (dalej jako „termin α”). 

Zamawiający ustala, iż całkowity tekst przesłany Wykonawcy nie przekroczy objętości  
180 tys. znaków dla jednego numeru biuletynu.   

Wykonawca dokona redakcji tekstowej materiałów publikacyjnych w terminie 14 dni od 
terminu α. W tym celu:  

• Wykonawca przeanalizuje przesłane materiały pod kątem ich poprawności  
z zasadami i normami języka polskiego w zakresie: ortografii, gramatyki, stylistyki,  

• w przypadku identyfikacji niezgodności materiałów z zasadami języka polskiego 
lub ich niezrozumiałości i nieczytelności, Wykonawca naniesie stosowne poprawki  
w tekście i prześle je Zamawiającemu do akceptacji.  

Po akceptacji przez Zamawiającego, w maksymalnym terminie 18 dni od terminu α, 
wybranych poprawek naniesionych przez Wykonawcę, Wykonawca przystąpi do 
realizacji prac w ramach Usługi nr 2.  

 
3.2. Zakres prac w ramach Usługi nr 2 

Drugim etapem prac nad każdą z 4 odrębnych publikacji będzie przygotowanie przez 
Wykonawcę materiałów publikacyjnych do druku, rozumiane jako: 

• łamanie i skład publikacji w celu prawidłowego rozmieszczenia tekstu, tabel, 
wykresów, rycin, fotografii. Wykonawca, tam gdzie jest to możliwe: 
o rozmieści te elementy w sposób, który nie spowoduje powstania pustych 

przestrzeni między poszczególnymi wersami większych niż 3 wersy, 
o usunie samotnie występujące litery na końcu wersów,  
o połączy niepoprawnie rozdzielone wyrazy, zgodnie z dokonaną korektą 

tekstową; 
• przystosowanie dostarczonej przez Zamawiającego grafiki do wymagań 

drukarskich, w tym przekonwertowania kolorów grafiki do przestrzeni kolorów 
CMYK. Zamawiający informuje, iż całkowita liczba zdjęć, które zostaną 



 

 

4 
 

umieszczone w biuletynie nie przekroczy 30 sztuk dla jednego numeru. Całkowita 
liczba infografik i wykresów nie przekroczy 40 sztuk dla jednego numeru;  

• przypisanie stylów czcionek (zgodnych z projektem szaty graficznej dostarczonym 
przez Zamawiającego) do poszczególnych elementów dostarczonych tekstów,  
w tym: tytułów rozdziałów, podrozdziałów, tekstu, tytułów rycin, podpisów pod 
rycinami, przypisów, bibliografii itd.;  

• umieszczenie otrzymanego od Zamawiającego numeru ISSN.  

Maksymalna objętość każdej z 4 publikacji nie przekroczy 32 stron formatu A4 (wliczając 
wszystkie strony okładki). Zamawiający przyjmuje, iż jedna strona na której umieszczone 
zostaną materiały publikacyjne może zawierać do 6 000 znaków. 

Po wykonaniu powyższych czynności, Wykonawca w terminie 25 dni od terminu α 
prześle przygotowane do druku materiały publikacyjne do Zamawiającego (kompletną 
propozycję okładki oraz część zasadniczą), celem akceptacji.  

3.3. Zakres prac w ramach Usługi nr 3 

Po akceptacji przez Zamawiającego projektu materiałów publikacyjnych Wykonawca 
każdorazowo dostarczy Zamawiającemu, w terminie 28 dni od terminu α, edytowalne 
wersje cyfrowe ostatecznego materiału do druku jako etapu końcowego prac w ramach 
usługi nr 3.  

3.4. Zakres prac w ramach Usługi nr 4 

Wykonawca wydrukuje każdą z 4 publikacji BWROT w liczbie 1 000 egzemplarzy 
(łącznie 4 000 egzemplarzy dla całego zamówienia).   

Wykonawca wydrukuje publikacje techniką offsetową w kolorze, wykorzystując 
przestrzeń kolorów CMYK.  

Do wydruku publikacji Wykonawca zastosuje następujące rodzaje papieru: 
• w przypadku okładki papier kredowy o gramaturze 250 g/m2,  
• w przypadku pozostałych stron papier kredowy o gramaturze 115g/m2. 

Wykonawca oprawi każdą publikację stosując zszywaną oprawę zeszytową po dłuższym 
boku (2 zszycia).  

3.5. Zakres prac w ramach Usługi nr 5 

Wykonawca dokona dystrybucji 394 sztuk publikacji każdego z czterech numerów 
(łącznie 1 576 egzemplarzy dla całego zamówienia) do 293 adresatów na terenie Polski 
każdorazowo w terminie 35 dni od terminu α. Pozostała część egzemplarzy publikacji 
przekazana zostanie na adres Zamawiającego.  

Wysyłka zostanie dokonana za pomocą ekonomicznej przesyłki listowej.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu podpisania umowy listę adresową do 
wysyłki wraz z podaniem liczby kopii do poszczególnych adresatów.  

 
 



 

 

5 
 

4. Współpraca z Wykonawc ą 

Za każdym razem kiedy w Opisie Przedmiotu Zamówienia mowa jest o dniach, należy 
przez to rozumieć dni kalendarzowe. 

Za każdym razem kiedy w Opisie Przedmiotu Zamówienia mowa jest o wysłaniu przez 
Wykonawcę poszczególnych produktów drogą elektroniczną, należy je wysyłać na adresy 
e-mail Zamawiającego: agata.jakubowicz@umww.pl oraz wrot@umww.pl. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z Wykonawcą drogą elektroniczną oraz 
telefoniczną na każdym etapie prac. 

 
 

 


