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Załącznik nr 4 do SIWZ 
DRG-III-1.433.1.2018 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
(SOPZ) 

 
1. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie poradnika dla inwestora „Invest in Wielkopolska”.  
Zamówienie obejmuje:  

a) opracowanie merytoryczne i graficzne poradnika dla inwestora w języku polskim - maksymalnie 
50.000 znaków w polskiej wersji językowej wraz z elementami graficznymi, takimi jak: zdjęcia, 
rysunki, grafiki, wykresy, mapki,  

b) przetłumaczenie poradnika z języka polskiego na 8 języków obcych,   
c) przygotowanie poradnika „Invest in Wielkopolska” w formie elektronicznej we wszystkich wersjach 

językowych/plik pdf/ i umieszczenie ich na nośniku danych typu USB (pen-drive) w ilości 1000 
sztuk,  

d) opracowanie prezentacji multimedialnej (plik PowerPoint) zawierającej najważniejsze informacje 
z poradnika „Invest in Wielkopolska”, 

e) wydruk broszury „Invest in Wielkopolska” – nakład 1000 egzemplarzy (800 w języku angielskim, 
200 w języku arabskim), format broszury: maksymalnie B5; ilość stron: co najmniej 4, maksymalnie 
8. Integralną częścią każdej wydrukowanej broszury będzie umieszczony na nim nośnik pamięci 
przenośnej typu pen-drive z zawartością (patrz punkt c). 

 
2. Cele przygotowania poradnika dla inwestora „Invest in Wielkopolska”: 

Celem przygotowania poradnika dla inwestora „Invest in Wielkopolska” jest prezentacja walorów 
inwestycyjnych Wielkopolski oraz przekazanie informacji w zakresie procesu inwestycyjnego. Poradnik 
„Invest in Wielkopolska” stanowić będzie kompendium wiedzy dla potencjalnych inwestorów na temat jak 
otworzyć i prowadzić biznes w Wielkopolsce.  

Materiał adresowany jest do potencjalnych inwestorów, którzy rozważają lokalizację inwestycji w naszym 
regionie i analizują poszczególne etapy podejmowania działalności gospodarczej i realizacji inwestycji. 
Będzie on przekazywany w ramach działań Projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska”, 
tj. podczas targów inwestycyjnych na stoisku regionalnym Wielkopolski, a także podczas indywidualnych 
spotkań z inwestorami. 
Poradnik ma zawierać m.in. aktualne informacje i dane statystyczne. 
Jednocześnie pod względem graficznym i funkcjonalnym ma być dostosowany do obecnych trendów 
i możliwości technicznych, aby w jak najlepszy sposób prezentować walory inwestycyjne Wielkopolski oraz 
przekazywać informacje o procesie inwestycyjnym. 
 
3. Przedmiot zamówienia: 

PU I Opracowanie merytoryczne poradnika dla inwestora „Invest in Wielkopolska” w języku 
polskim, składającej się z 7 części. 

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania merytorycznej i graficznej zawartości poradnika 
na podstawie poniższej specyfikacji. Wykonawcy przysługuje prawo do zaproponowania modyfikacji treści 
wymienionej w specyfikacji, która każdorazowo powinna uzyskać akceptację Zamawiającego. Dane 
statystyczne użyte do opracowania merytorycznego poradnika pochodzić będą z wiarygodnych źródeł, 
w tym rejestrów państwowych lub badań i pomiarów wykonywanych przez podmioty wykazujące 
doświadczenie w tego typu działalności. Dane statystyczne powinny być aktualne przynajmniej na dzień 
30.06.2017 r. Wykonawca powinien dostarczyć najaktualniejsze dostępne dane. Dodatkowo, w celu 
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poznania potrzeb i oczekiwań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia oraz zapewnienia sprawnej 
realizacji Zamówienia, przewidziane są co najmniej dwa obligatoryjne spotkania Zamawiającego  
z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego oraz w godzinach jego pracy. Koszty udziału przedstawicieli 
Wykonawcy w ww. spotkaniach pokrywane są z wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
Specyfikacja treści poradnika dla inwestora „Invest in Wielkopolska”: 
 
Część I Wielkopolska – region sukcesu 

Opracowanie treści słowa wstępnego i zaproszenia do inwestowania w Wielkopolsce oraz po jednej 
wypowiedzi inwestora lub przedstawiciela inwestora prowadzącego działalność gospodarczą na terenie 
Wielkopolski w trzech wybranych obszarach inteligentnej specjalizacji Wielkopolski zgodnie  
z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, tj.: Biosurowce i żywność dla 
świadomych konsumentów, Wnętrza przyszłości, Przemysł jutra, Wyspecjalizowane procesy logistyczne, Rozwój oparty na 
ICT, Nowoczesne technologie medyczne.  

Szczegółowy opis wyżej wymienionych obszarów zawarty jest w dokumencie Regionalna Strategia Innowacji dla 
Wielkopolski na lata 2015-2020 oraz na http://iw.org.pl/woi/. 
Dodatkowo część I zawierać będzie informacje o treści i strukturze niniejszego materiału.  
 
Część II Wielkopolska – region biznesu  

Podstawowe informacje o Wielkopolsce na tle kraju obejmujące: położenie regionu, panujący klimat, krótką 
historię, najważniejsze dane statystyczne - informacje opatrzone datą /liczba ludności, struktura wiekowa 
ludności, powierzchnia, stopa bezrobocia, przeciętne wynagrodzenie, liczba podmiotów gospodarczych  
w tym z udziałem kapitału zagranicznego, PKB, dane na temat ratingu/, najważniejsze miasta, połączenia 
lotnicze, kolejowe, drogowe, ekonomiczne przewagi regionu, w tym inteligentne specjalizacje, krajowe  
i regionalne instytucje publiczne oraz instytucje otoczenia biznesu wspierające inwestorów, w tym 
Międzynarodowe Targi Poznańskie, ośrodki naukowo-badawczo-edukacyjne, liczba studentów oraz 
przykłady zrealizowanych inwestycji zagranicznych. 

 
Część III Wielkopolska – najlepsze miejsce dla Twojej inwestycji  

Informacje na temat zasad funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych zgodnie z Ustawą 
z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, Dz. U. 2018 r., poz. 1162), przykłady dobrych 
praktyk inwestycyjnych – inwestorzy zagraniczni i krajowi w Wielkopolsce, strony internetowe 
zarządzających poszczególnymi obszarami zlokalizowanymi w Wielkopolsce wraz z danymi do kontaktu  
(w przypadku wersji językowych broszury należy podać odnośniki do stron z danymi kontaktowymi osób 
obsługujących inwestorów w języku/językach obcych). 

Informacje na temat parków technologicznych, inkubatorów oraz parków przemysłowych działających 
w Wielkopolsce wraz z opisem profilu ich działalności, zasad funkcjonowania, adresami stron internetowych 
www i danymi kontaktowymi (w przypadku wersji językowych broszury należy podać odnośniki do stron  
z danymi kontaktowymi osób obsługujących inwestorów w języku/językach obcych). Ponadto 
instytucjonalna opieka inwestycyjna oferowana przez instytucje w regionie wraz z danymi do kontaktu  
w języku obcym oraz dostęp do elektronicznej bazy ofert inwestycyjnych. 
 
Część IV 10 kroków inwestora  

Opis procedury inwestycyjnej począwszy od zapytania Inwestora dotyczącego terenu pod przyszłą 
inwestycję, aż po uruchomienie działalności gospodarczej. Część zawierać będzie następujące etapy: 

1. Zebranie informacji na temat uwarunkowań rynkowych i prawno-administracyjnych 
dla prowadzenia wybranej działalności gospodarczej. 

2. Poszukiwanie miejsca pod inwestycję.  
3. Założenie i rejestracja firmy. 
4. Zakup ziemi. 
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5. Przygotowanie inwestycji – pozwolenia. 
6. Budowa siedziby/zakładu. 
7. Rekrutacja pracowników. 
8. Zatrudnienie pracowników. 
9. Infrastruktura telekomunikacyjna i informatyczna. 
10. Usługi Outsourcingowe. 
 
Część V Co jeszcze warto wiedzieć?  

Dodatkowe informacje przydatne dla potencjalnych inwestorów przy uruchamianiu inwestycji w Polsce. 
Podział administracyjny Polski wraz z kompetencjami poszczególnych szczebli samorządu (ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień gospodarczych i promocji inwestycyjnej).  
1. Zezwolenia na pobyt i pracę. 
2. System podatkowy i unikanie podwójnego opodatkowania. 
3. System ubezpieczeń społecznych. 
4. Przepisy celne. 
5. Przetargi publiczne. 

 
 
Część VI Finansowanie zewnętrzne – dodatkowe możliwości rozwoju 

Podstawowe informacje na temat możliwości skorzystania ze środków pomocy publicznej, dostępu 
do funduszy unijnych na poziomie krajowym i regionalnym oraz finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 
w formie kredytów, pożyczek i leasingu.  

1. Pomoc publiczna. 
2. Polska w Unii Europejskiej oraz Fundusze UE 2014-2020.  
3. Instytucje udzielające wsparcia w ramach funduszy unijnych. 
4. Kredyty, pożyczki, leasing – kolejne źródło finansowania. 
5. Wielkopolskie instytucje wspierające przedsiębiorców.  
 
Część VII Przewodnik adresowy  

Kontakty do najważniejszych instytucji państwowych i samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu 
zawierające pełną nazwę instytucji, adres korespondencyjny, numer telefonu, faksu, adres strony 
internetowej oraz e-mail. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ingerencji w merytoryczną zawartość poradnika „Invest 
in Wielkopolska”: 

Dane statystyczne powinny być aktualne przynajmniej na dzień 30.06.2017 r. Wykonawca powinien 
dostarczyć najaktualniejsze dostępne dane. 

Sugerowane źródła danych statystycznych: 
- Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego; wydawnictwo cykliczne (roczne), Urząd 

Statystyczny w Poznaniu, 
- Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego; Wydawnictwo 

cykliczne(miesięczne), Urząd Statystyczny w Poznaniu, 
- Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 

Wydawnictwo cykliczne (roczne), Urząd Statystyczny w Poznaniu, 
- Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego; Wydawnictwo cykliczne (kwartalne), Urząd 

Statystyczny w Poznaniu, 
-  Handel zagraniczny; wydawnictwo cykliczne, Główny Urząd Statystyczny 
- dane statystyczne dla Wielkopolski dot. importu i eksportu (CAAC) 
- informacje na temat Regionalnej Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 (RIS3) 

oraz inteligentnych specjalizacji Wielkopolski: http://iw.org.pl/woi/. 
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PU II Opracowanie graficzne poradnika dla inwestora „Invest in Wielkopolska” w wersji 
elektronicznej. 

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania formy graficznej dla wersji elektronicznej poradnika 
„Invest in Wielkopolska”. 

 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego co najmniej 2 projekty graficzne poradnika „Invest in 
Wielkopolska” w formie elektronicznej. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania we własnym 
zakresie wszystkich elementów graficznych (zdjęcia, rysunki, grafiki, wykresy, mapki) stanowiących elementy 
kompozycji okładki i szaty graficznej poradnika. 
Poradnik „Invest in Wielkopolska zawierać będzie maksymalnie 50.000 znaków w polskiej wersji językowej. 
 
PU III Przetłumaczenie poradnika dla inwestora „Invest in Wielkopolska”: 

Treść poradnika „Invest in Wielkopolska” w wersji elektronicznej, której zawartość merytoryczna i graficzna 
została określona w PU I i PU II, zostanie przetłumaczona przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia  
z języka polskiego na 8 języków obcych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, 
chiński (standardowy język mandaryński) i arabski (współczesny standardowy język arabski, tzw. Modern 
Standard Arabic) przez profesjonalnego tłumacza wraz z dodatkową weryfikacją językową przez native 
speakera. 

Wszystkie wersje językowe poradnika „Invest in Wielkopolska” zostaną przygotowane w formie 
elektronicznej /plik word i pdf/ i przekazane Zamawiającemu do akceptacji na płycie CD/DVD lub innym 
urządzeniu magazynującym USB wraz z poświadczeniem profesjonalnego tłumaczenia (tłumacz poświadcza 
swoim podpisem i pieczęcią zgodność sporządzonego tłumaczenia z dokumentem źródłowym). 
 
PU IV Przygotowanie poradnika dla inwestora „Invest in Wielkopolska” w formie elektronicznej. 

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania poradnika „Invest in Wielkopolska” w formie 
elektronicznej we wszystkich wersjach językowych /pliki pdf/ i umieszczenie ich na nośniku pamięci 
przenośnej typu pen-drive w ilości 1000 szt.  

Dane techniczne nośnika danych typu USB (pen-drive): 
- wymiary: długość  ok. 86 mm, szerokość - ok. 54 mm, wysokość - ok. 2,2 mm (format karty kredytowej),  
- obudowa: aluminium/plastik lub plastik,  
- nadruk cyfrowy na obudowie – grafika full color, nawiązująca do stylistyki poradnika dla inwestora wraz 

z logotypami: herb Województwa Wielkopolskiego, znaki graficzne dedykowane dla projektu 
„Gospodarna Wielkopolska”: Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich,  

- pojemność: 16 GB,  
- prędkość: USB 3.0, 
- nośnik danych typu USB (pen-drive), kompatybilny z dostępnymi na rynku systemami operacyjnymi 

i urządzeniami działającymi z co najmniej USB 2.0, gwarancja: min. 12 miesięcy.  

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert, jeżeli Wykonawca umieści 
poradnik na nośniku pamięci przenośnej typu pen-drive o parametrach nie gorszych niż wskazane 
powyżej, ale o zwiększonej pojemności do 32 GB. Szczegółowy opis przyznawania punktów 
zawiera rozdz. XV SIWZ. 

 

PU V Przygotowanie poradnika dla inwestora „Invest in Wielkopolska” w formie prezentacji 
multimedialnej. 

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania prezentacji multimedialnej na podstawie informacji 
zawartych w poradniku elektronicznym „Invest in Wielkopolska” w języku polskim, angielskim, niemieckim, 
francuskim, hiszpańskim, portugalskim, rosyjskim, chińskim (standardowy język mandaryński) i arabskim 
(współczesny standardowy język arabski, tzw. Modern Standard Arabic). 
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Format: PowerPoint (wersja 2010 lub wyższa), 
Ilość slajdów: do 30. 
 
Wykonawca dostarczy Prezentację multimedialną do akceptacji Zamawiającego na płycie CD/DVD 
lub innym urządzeniu magazynującym w edytowalnym formacie pliku ppt. 
 
PU VI Przygotowanie broszury „Invest in Wielkopolska” w formie wydruku. 

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania wersji drukowanej broszury „Invest in Wielkopolska” 
w języku angielskim i arabskim na podstawie informacji zawartych w wersji elektronicznej poradnika dla 
inwestora, do której zostanie dołączona pamięć przenośna USB z nagraną wersją elektroniczną poradnika 
we wszystkich wersjach językowych opracowanych w ramach PU III. 

Broszura drukowana będzie zawierać najważniejsze dane dotyczące potencjału inwestycyjnego 
Wielkopolski, które zostały ujęte w poradniku, takie jak lokalizacja województwa, podstawowe dane 
statystyczne na temat regionu, informacje o gospodarce regionu, najważniejsi inwestorzy, specjalne strefy 
ekonomiczne oraz dane kontaktowe. 
 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego co najmniej 2 projekty graficzne broszury „Invest 
in Wielkopolska” dla wersji drukowanej.  
 
Dane dotyczące druku broszury „Invest in Wielkopolska” i zamontowania pamięci przenośnej: 
- nakład 1000 egzemplarzy (800 w języku angielskim, 200 w języku arabskim); 
- format folderu: maksymalnie B5; 
- ilość stron: co najmniej 4, maksymalnie 8;  
- papier gramatura 300 g/m2, dwustronnie powlekany, satynowy, bigowany, pochodzący z recyclingu 

co najmniej w  50%; 
- druk: 4+4 (CMYK); 
- zamocowanie nośnika danych typu USB (pen-drive)/format karty kredytowej/ w kieszeni wykonanej; 

z przezroczystej folii, kopercie lub w innej formie zamocowania zaproponowanej przez Wykonawcę, 
zapobiegającej wypadaniu USB, do akceptacji Zamawiającego; 

- oznaczenie każdego wydrukowanego folderu znakiem potwierdzającym jego wykonanie z papieru 
pochodzącego z recyclingu z informacją o procentowej zawartości włókien pochodzących z recyclingu. 

 
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert: „jakość papieru”, jeżeli 
Wykonawca wydrukuje wymagane broszury na papierze pochodzącym w 100 % z recyklingu. 
Pozostałe parametry papieru muszą być zgodne ze wskazanymi powyżej. Szczegółowy opis 
przyznawania punktów zawiera rozdz. XV SIWZ. 

 
UWAGI: 
 

I. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę koordynatora projektu, który w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia wykonywał będzie następujące czynności: koordynacja wszelkich działań 
opisanych w Zamówieniu, w szczególności w zakresie bezpośredniej współpracy z Zamawiającym 
w sprawach technicznych i organizacyjnych. 

II. Projekty graficzne przed wydrukiem wymagają akceptacji Zamawiającego przesłanej w formie 
elektronicznej. Autorskie prawa majątkowe dotyczące elementów graficznych (zdjęć, rysunków, 
grafik) przechodzą na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia. 

 
III. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wersję elektroniczną broszury „Invest in 

Wielkopolska” w plikach programu stosowanego przez Wykonawcę do składu tekstu publikacji  
w dwóch wersjach (pliki otwarte i zamknięte) w dwóch egzemplarzach na płycie CD/DVD 
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(oryginał i kopia zapasowa). Pliki te muszą być tak przygotowane, aby na ich podstawie możliwy 
był dodruk publikacji w dowolnej drukarni. 

 
IV. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia wszystkich wytworzonych w związku z realizacją 

przedmiotu umowy materiałów w wersji elektronicznej oraz drukowanej, a także wszelkich 
nośników (pendrive, broszura, płyta CD wraz z opakowaniem itp.) zgodnie z zasadami promowania 
projektów finansowanych w ramach programów regionalnych. Szczegółowe wytyczne znajdują się 
pod adresem http://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-
projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r 
 

 
Przykład aktualnego zestawienia znaków (j. polski, j. angielski) w wersji pełnokolorowej: 

 

 

 
 
 

V. Realizując przedmiot umowy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania materiałów 
wizerunkowych zgodnie z zasadami Księgi Identyfikacji Wizualnej dla marki Wielkopolska. 
Materiał znajduje się pod adresem: https://box.umww.pl/f/e4452d12349448d0b977/. 
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji oznaczenia materiałów zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi wytycznymi promowania projektów finansowanych w ramach programów 
regionalnych. W trakcie realizacji umowy, na życzenie Wykonawcy, możliwe jest przesłanie przez 
Zamawiającego szablonów wybranych nośników identyfikacji wizualnej.   
 

VI. Elektroniczna i drukowana wersja wydawnictwa, tj. poradnik oraz broszura „Invest in 
Wielkopolska” mają być ze sobą spójne. Obie wersje wydawnictwa mają także zawierać m.in. stopkę 
adresową Zamawiającego, kod QR z adresem strony internetowej wskazanej przez Zamawiającego 
oraz podpis pod znakami promującymi projekty finansowane w ramach programów regionalnych 
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz  
z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego”. 

 
VII. Wszystkie materiały mają być fabrycznie nowe, nie noszące znamion użytkowania, estetyczne, 

trwałe i wykonane w pierwszym gatunku, wolne od wad, pełnowartościowe. 
 


