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Załącznik nr 4 do SIWZ                                           

 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

 

 

„System zarządzania treścią i publikacjami, w którego skład wchodzą: zredagowanie, 

druk  i dystrybucja w okresie od czerwca 2019 roku do maja 2021 roku 8 numerów 

magazynu informacyjnego WRPO „Nasz Region” oraz 20 wydań e-magazynu „Nasz 

Region” 

 

Rozdział I: Cele zamówienia.  

Ukazanie wpływu interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego                     

na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) na konkretne zmiany w otoczeniu, które występują                              

w różnych dziedzinach życia oraz wzrost możliwości uzyskania wsparcia, a także roli                               

i znaczenia Funduszy Europejskich poprzez opracowanie systemu zarządzania treścią                             

i publikacjami, to znaczy papierowej wersji magazynu WRPO 2014+ „Nasz Region” 

(zwanego dalej Magazynem) i e-magazynu „Nasz Region” (zwanego dalej e-magazynem), 

obejmującego tematykę dotyczącą WRPO 2014+, a także szeroko rozumianą tematykę 

Funduszy Europejskich w Wielkopolsce.  

Wyżej wymienione wydawnictwa muszą być zgodne ze „Strategią komunikacji 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”. Mają 

pokazywać jak Fundusze Europejskie wspierają tych, którzy realizują dobre pomysły, 

zwiększając możliwości  i poprawiając jakość życia mieszkańców województwa 

wielkopolskiego. Koncepcja wszelkich materiałów dziennikarskich, które powstaną  

na potrzeby Magazynu i e-magazynu  ma opierać się na następującym założeniu: 

Punktem wyjścia są Fundusze Europejskie (a konkretnie Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2014-2020), które stwarzają możliwość oraz pobudzają współpracę,  

od której zaczyna się proces zmian. Nie ma rozwoju i zmian społecznych bez liderów,  

a więc wszystkich osób (np. autorów projektów, koordynatorów, ekspertów) i instytucji, 

którzy realizują swoje pomysły dzięki pieniądzom z Funduszy Europejskich. Tacy liderzy są 

promotorami zmian i zapewniają szeroką akceptację mieszkańców do działań realizowanych 

w danych społecznościach. Magazyn i e-magazyn mają ukazywać efekty realizacji 

projektów, korzyści dla mieszkańców – zawierać ich wypowiedzi, opinie (wzrost 

możliwości i poprawa jakości życia mieszkańców).  

 

Magazyn i e-magazyn powinny być kompleksowym i miarodajnym źródłem informacji 

na temat aktualnych konkursów, środków WRPO 2014+ i zasad realizacji projektów (w tym 

wiedzy specjalistycznej, stopnia realizacji WRPO 2014+) oraz informacji o beneficjentach 

WRPO 2014+ tzn. prezentować powinno tzw. „dobre praktyki”, wpływ Funduszy 

Europejskich na rozwój Wielkopolski oraz efekty polityki spójności.  

Wydawnictwa adresowane będą do wszystkich beneficjentów i potencjalnych beneficjentów 

WRPO 2014+ oraz mieszkańców woj. wielkopolskiego. Magazyn „Nasz Region” tworzony 

będzie z wykorzystaniem treści redakcyjnych uprzednio przygotowywanych  

i kolportowanych w ramach e-magazynu „Nasz Region”. E-magazyn docierać  

ma do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz do ogółu społeczeństwa regionu  
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za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego, newslettera oraz innymi kanałami 

elektronicznymi (np. inne portale lokalne).  

Magazyn i e-magazyn mają ukazywać się w wersji elektronicznej przystosowanej  

do odbioru przez osoby z niepełnosprawnością, zgodnie z rozdziałem IV. 

 

Rozdział II: Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiot zamówienia dzieli się na dwie Publikacje. 

Publikacja nr 1 – Zredagowanie, druk i dystrybucja od czerwca 2019 roku do maja 2021 

roku 8 numerów papierowej wersji magazynu WRPO 2014+ „Nasz Region” (zwanego 

dalej Magazynem). 

Magazyn powinien stanowić kontynuację wydawanego w poprzednich latach „Naszego 

Regionu”. Wykonawca powinien uwzględnić m.in. przyjęte standardy merytoryczne, 

techniczne i szatę graficzną, względnie odświeżyć wygląd po akceptacji Zamawiającego. 

Do zadań Wykonawcy należeć będzie wykonanie z należytą starannością: 

a) ośmiu numerów Magazynu, co obejmuje w szczególności: 

 planowanie zawartości merytorycznej każdego numeru Magazynu (i przedłożenie  

go do akceptacji Zamawiającego), w którego skład wchodzą, co najmniej następujące 

sekcje tematyczne: wstęp, temat wydania, wywiad, reportaż (o którym mowa w rozdz. 

III) oraz artykuły o beneficjentach, konkursach i postępach we wdrażaniu WRPO 

2014+; 

 przygotowanie własnych materiałów tekstowych: aktualności, artykułów, wywiadów  

w wymiarze około 3-4 tysięcy znaków na jedną stronę stanowiących adaptację 

tekstów przygotowywanych w ramach Publikacji nr 2; 

 przygotowanie przynajmniej jednego reportażu w formie rozkładówki (w każdym 

numerze jeden) o którym mowa w rozdz. III. Reportaż będzie stanowić adaptację 

tekstu, który wcześniej został opublikowany w Publikacji nr 2; 

 redagowanie, a następnie publikowanie w Magazynie wysyłanych przez 

Zamawiającego materiałów (artykułów, zdjęć) pochodzących od beneficjentów 

WRPO 2014+. Materiały mogą być adaptacją tekstów przygotowanych w ramach 

Publikacji 2;  

 zredagowanie takich elementów tekstowych  jak: spis treści  „W numerze”, słowo 

wstępne, kalendarium z najważniejszymi informacjami i inne elementy uzupełniające 

się; 

 redagowanie materiałów otrzymanych od Zamawiającego; 

 promowanie innych wydawnictw Zamawiającego. 

b) opracowanie graficzne Magazynu, w tym: 

 projekt layoutu i okładek, 

 wykorzystanie wykonanych i przygotowanych fotografii w ramach Publikacji nr 2, 

 wykorzystanie i adaptacja wykonanych infografik, wykresów, tabel, fotoreportaży   

w ramach Publikacji nr 2, 

 korekta techniczna i redakcyjna tekstów, 

 Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji winiety na okładce, w której nie 

wpisuje się pełnej nazwy wydawnictwa, a jedynie nazwę  Magazyn „Nasz Region”  

i hasło promocyjne. 

c) struktura Magazynu (elementy obowiązkowe): 

 spis treści „W numerze”, 

 słowo wstępne, 
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 wywiad, 

 wydarzenia, 

 aktualności/kalendarium (informacje muszą dotyczyć wydarzeń z okresu nie 

dłuższego niż 4 tygodnie przed publikacją Magazynu), 

 reportaż, 

 infografika, tabele, fotoreportaże, wybicia, reklamy innych wydawnictw 

Zamawiającego, 

 kod QR kierujący na stronę serwisu wrpo.wielkopolskie.pl  

d) skład i druk Magazynu, w tym: 

 techniczne przygotowanie do druku, skład, łamanie tekstów, 

 dostarczenie otwartych plików graficznych zapisanych w rozszerzeniach 

obsługiwanych przez programy QuarkPress i Adobe InDesign itp., 

 druk o nakładzie 700 szt. każdego numeru Magazynu, łącznie 5 600 szt. wszystkich 

ośmiu numerów Magazynu, 

e) druk Magazynu, według poniższej specyfikacji: 

 objętość: 16 stron (razem z okładką), 

 format A4, 

 papier: kreda 150g mat (12 stron środka), kreda 250g mat (4 strony okładki), 

 oprawa zeszytowa (zszywki oczkowe umożliwiające wpięcie do segregatora), lakier 

dyspersyjny na okładce, 

 pełen kolor 4+4, 

 naświetlenie, 

f) dystrybucja,  

 700 egz. Magazynu ma zostać wysłane w ciągu 10 dni kalendarzowych od terminu 

wydania danego numeru, według bazy adresów i ilości podanej przez Zamawiającego 

w terminie 7 dni kalendarzowych przed datą wydania danego numeru (baza adresów 

zostanie ustalona na bieżąco w korespondencji z Zamawiającym); z czego 200-250 

egzemplarzy (pakowane po 50 szt.) ma zostać dostarczone do siedziby 

Zamawiającego (al. Niepodległości 34 w Poznaniu) do wskazanego pomieszczenia, 

pozostałe egzemplarze mają być wysłane do maksymalnej liczby 50 odbiorców  

na terenie Wielkopolski (pakowane w paczki od 1 do 50 szt.), 

g) równolegle z wydaniem Magazynu ma zostać opracowana jego elektroniczna wersja  

w formacie PDF, która będzie przystosowana do odbioru przez osoby  

z niepełnosprawnościami, zgodnie z rozdziałem IV. Treść i grafika winna nawiązywać  

do wersji papierowej Magazynu, ale układ musi być dostosowywany dynamicznie  

do specyfiki ekranu komputera i urządzeń mobilnych (tabletów i smartfonów)1. 

h) wykonanie graficzne banneru promującego poszczególne wydania Publikacji: banner  

o wymiarach 1041x900 pikseli powinien zostać wykonany przez Wykonawcę i zawierać 

zdjęcia i treści zachęcające do przeczytania kolejnego wydania Publikacji; 

i) w przypadku problemów technicznych związanych z wyświetlaniem wersji elektronicznej 

Magazynu, Zamawiający ma prawo egzekwować od Wykonawcy jego naprawę  

                                                           
1 W przypadku pliku PDF chodzi o to, aby przygotowany dokument był poprawnie wyświetlany na komputerach i 

urządzeniach mobilnych. Nie chodzi tu o responsywność, a o odpowiednie przygotowanie dokumentu PDF, który będzie 

poprawnie prezentowany zarówno na monitorze komputera oraz na urządzeniach mobilnych. 
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w terminie 2 dni od momentu zgłoszenia mailowego lub telefonicznego przez 

Zamawiającego.  

j) Formuła Magazynu i język w nim użyty powinien być dla odbiorcy łatwy w odbiorze  

(tj. zgodny z zasadami prostego języka).  

 

Publikacja nr 2 – Zredagowanie, przygotowanie i dystrybucja 20 wydań e-magazynu 

„Nasz Region” w okresie od czerwca 2019 r. do maja 2021 roku (zwanego dalej  

e-magazynem). 

„Nasz Region” w wersji e-magazynu ma składać się z tekstów, filmów, nagrań audio, zdjęć 

oraz stałej zakładki umożliwiającej kontakt beneficjenta WRPO 2014+ z Zamawiającym. 

Przygotowywana zawartość e-magazynu w formie strony internetowej będzie przystosowana 

(responsywna) także do przeglądania na urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony). Strona 

ma nawiązywać do dotychczasowego wyglądu e-biuletynu „Nasz Region”.  

E-magazyn przystosowany będzie do odbioru przez osoby z niepełnosprawnościami, zgodnie 

z rozdz. IV. 

Do zadań Wykonawcy należeć będzie:  

a) wykonanie z należytą starannością 20 wydań e-magazynu „Nasz Region”, co obejmuje  

w szczególności: 

 planowanie zawartości merytorycznej każdego wydania e-magazynu i przedłożenie jej 

do akceptacji Zamawiającego; 

 każdy numer powinien składać się z tematu głównego, który jest opisany w co 

najmniej w dwóch artykułach; 

 przygotowanie około 160 własnych materiałów tekstowych: aktualności (każdy                        

o maks. długości 3000 znaków), artykułów, wywiadów (każdy o maks. długości 6000 

znaków) i reportaży (na zasadach określonych w rozdz. III). 

Każdy z ww. materiałów musi być uzupełniony przynajmniej jednym zdjęciem; 

 stworzenie zakładki umożliwiającej kontakt beneficjenta WRPO 2014+                                        

z Zamawiającym, na której dostępny będzie adres mailowy (administrowany przez 

Zamawiającego) umożliwiający wysyłanie materiałów autorstwa beneficjentów 

WRPO 2014+ (artykuły, zdjęcia i filmiki) informujących o realizowanych przez nich 

projektach. Redagowanie, a następnie publikowanie przez Wykonawcę tych 

materiałów w e-magazynie. Wykonawca musi zadbać o przestrzeganie standardów 

redakcyjnych  

i technicznych publikowanych materiałów;  

 redagowanie materiałów otrzymanych od Zamawiającego; 

 przygotowanie 20 filmów o projektach WRPO 2014+ (ok. 1,5 minuty każdy, 

przynajmniej dwie wypowiedzi, lektor (na początku, w środku oraz na koniec 

materiału) i ilustracja graficzna (np. wizytówka), plansza z tytułem (będzie wyświetlać 

się po ok.  5 sekundach od rozpoczęcia materiału), filmy będą zgodne z normą WCAG 

2.0, poziom AA); 

b) opracowanie graficzne e-magazynu, w tym: 

 projekt layoutu, 

 wykonanie i przygotowanie fotografii własnych (w tym fotografii reportażowych,  

o których mowa w rozdz. III), pochodzących od beneficjentów oraz dostarczonych 

przez Zamawiającego, 

 przygotowanie infografik, wykresów, tabel, 

 korekta techniczna i redakcyjna tekstów,  
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 Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji winiety w górnej części strony,  

w której nie wpisuje się pełnej nazwy wydawnictwa, a jedynie nazwę „Nasz Region”  

i hasło promocyjne. 

c) struktura e-magazynu (elementy obowiązkowe): 

 wywiad, 

 aktualność, 

 temat główny, 

 reportaż (o którym mowa w rozdz. III), 

 stałe narzędzie współpracy z beneficjentami WRPO 2014+ (w szczególności zakładka 

„kontakt z beneficjentami”), 

 infografika, tabele, fotoreportaże, film. 

d) techniczne przygotowanie e-magazynu, skład, łamanie tekstów i dostarczenie                            

w plikach obsługiwanych przez powszechnie dostępne programy np. funkcjonujące  

w środowisku Windows;  

e) wykonanie graficzne banneru promującego poszczególne wydania Publikacji: baner  

o wymiarach 1041x900 pikseli powinien zostać wykonany przez Wykonawcę i zawierać 

zdjęcia i treści zachęcające do przeczytania kolejnego wydania Publikacji; 

f) przekazanie e-magazynu Zamawiającemu powinno  nastąpić zgodnie z poniższymi 

zasadami: 

 Wykonawca przygotuje wstępną multimedialną wersję e-magazynu oraz przekaże 

Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie uwagi  

i wskazówki przekazane przez Zamawiającego. Po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego, Wykonawca może przystąpić do opracowania multimedialnej wersji 

e-magazynu. Wszystkie przygotowywane multimedialne wersje e-magazynu muszą 

być zgodne z zaakceptowanym przez Zamawiającego formatem. 

 każdy e-magazyn powinien być przygotowany jako oddzielne archiwum ZIP, 

zawierające   wszystkie zasoby niezbędne do jego wyświetlenia, 

 jeden lub wiele dokumentów HTML, spośród których dokument główny nosi nazwę 

index.html i nie jest zawarty w żadnym podkatalogu,  

 pliki stylów CSS, 

 pliki skryptów JavaScript, 

 zasoby powinny być ze sobą powiązane poprzez adresy względne i nie powinny się 

odwoływać do zasobów zewnętrznych. Odwołanie do zasobów zewnętrznych 

możliwe jest tylko dla filmów: Wykonawca przekazuje film do Zamawiającego. 

Zamawiający umieszcza film na swoim kanale, następnie przekazuje Wykonawcy link 

do filmu. Wykonawca umieszcza film w e-magazynie za pośrednictwem 

przekazanego odnośnika.  

g) e-magazyn powinien być poprawnie wyświetlany na aktualnych wersjach przeglądarek 

internetowych: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari oraz 

urządzeniach mobilnych. 

h) uruchomienie e-magazynu nie może wymagać instalacji żadnych dodatkowych 

komponentów i platform w serwisie wrpo.wielkopolskie.pl. 

i) w przypadku problemów technicznych związanych z wyświetlaniem E-magazynu, 

Zamawiający ma prawo egzekwować od Wykonawcy jego naprawę w terminie 2 dni,  

od momentu zgłoszenia mailowego lub telefonicznego przez Zamawiającego. 

j) formuła e-magazynu i język w nim użyty powinny być dla odbiorcy łatwe w odbiorze, 

przyjemne.   
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System zarządzania treścią i publikacjami, który tworzą: Publikacja nr 1 i 2 dzieli się                                

na poszczególne części zadania – PU I, PU II, PU III, PU IV, PU V, PU VI, PU VII i PU VIII, 

przy czym poszczególne PU oznaczają: 

PU I – Zredagowanie, druk i dystrybucja Magazynu „Nasz Region” nr 1/2019; zredagowanie, 

przygotowanie i dystrybucja dwóch wydań e-magazynu „Nasz Region”; 

PU II – Zredagowanie, druk i dystrybucja Magazynu „Nasz Region” nr 2/2019; 

zredagowanie, przygotowanie i dystrybucja trzech wydań e-magazynu „Nasz Region”; 

PU III – Zredagowanie, druk i dystrybucja Magazynu „Nasz Region” nr 3/2020; 

zredagowanie, przygotowanie i dystrybucja dwóch wydań e-magazynu „Nasz Region”; 

PU IV – Zredagowanie, druk i dystrybucja Magazynu „Nasz Region” nr 4/2020; 

zredagowanie, przygotowanie i dystrybucja trzech wydań  e-magazynu „Nasz Region”; 

PU V – Zredagowanie, druk i dystrybucja Magazynu „Nasz Region” nr 5/2020; 

zredagowanie, przygotowanie i dystrybucja dwóch wydań  e-magazynu „Nasz Region”; 

PU VI – Zredagowanie, druk i dystrybucja Magazynu „Nasz Region” nr 6/2020; 

zredagowanie, przygotowanie i dystrybucja trzech wydań e-magazynu „Nasz Region”; 

PU VII – Zredagowanie, druk i dystrybucja Magazynu „Nasz Region” nr 7/2021; 

zredagowanie, przygotowanie i dystrybucja dwóch wydań  e-magazynu „Nasz Region”; 

PU VIII – Zredagowanie, druk i dystrybucja Magazynu „Nasz Region” nr 8/2021; 

zredagowanie, przygotowanie i dystrybucja trzech wydań e-magazynu „Nasz Region”. 

 

 

Rozdział III: Założenia do reportażu. 

W każdym numerze e-magazynu (Publikacja nr 2) musi zostać opublikowany reportaż 

(łącznie, będzie to 20 reportaży) uwzględniający założenia merytoryczne (o których mowa 

poniżej w pkt. 1). Reportaż powinien składać się z artykułu (co najmniej 8000 znaków)   

i czterech fotografii reportażowych uwzględniających wymagania, o których mowa poniżej   

w pkt. 2. 

Reportaż musi spełniać następujące założenia:  

 

1. Założenia merytoryczne reportażu 

Reportaż ma przedstawiać wpływ realizacji projektów finansowanych z Funduszy 

Europejskich na życie  mieszkańców z perspektywy lokalnej, podkreślającej indywidualne 

doświadczenia (czynnik ludzki).  Przekaz ma wskazywać na konsekwentne działania, które 

poprawiają jakość życia, dawać poczucie bezpieczeństwa, harmonii, szczęścia. Fundusze 

Europejskie mają być przedstawione jako czynnik, który zmienił pozytywnie życie 

pojedynczego człowieka, a dzięki temu wpłynął na jego otoczenie (rodzinę, przyjaciół, wieś, 

miasteczko etc.). 

Informacja o realizowanych projektach, ich szerokim zasięgu tematycznym, wpływie  

na prawie każdy obszar życia, ma umacniać akceptację mieszkańców dla działań 

rozwojowych przeprowadzanych przy pomocy Funduszy Europejskich w województwie 

wielkopolskim. Reportaż ma pokazywać projekty, które realizowane są w bliskim otoczeniu 

odbiorcy przekazu, wywoływać poczucie, że Fundusze Europejskie oddziaływają na niego 

bezpośrednio, dotyczą jego okolicy, środowiska, w którym mieszka i pracuje (tj. nie tylko 

wielkie, ale odległe od odbiorcy projekty, inwestycje). Przekaz powinien mieć charakter 

uniwersalny, nadający się do realizacji zarówno w nowych mediach jak i tradycyjnych. 

Powinien być naładowany emocjonalnie, nie spłycony. 

Treści artykułów powinny być przekazywane za pomocą prostego i zrozumiałego języka  

(w zakresie przekazywanych komunikatów i dokumentów). Powinny wykorzystywać formy 
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graficzne (w szczególności zdjęcia reportażowe i wybicia).   

Treści powinny oddziaływać na emocje i odwoływać się do powszechnie wyznawanych 

wartości. Kreacja musi być unikatowa, oryginalna i stworzona specjalnie na potrzeby 

artykułu. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu propozycji tematu 

reportażu (w formie krótkiego opisu). Zmawiający w ciągu 2 dni wniesie uwagi lub 

zaakceptuje temat. Przy akceptacji tekstu reportażu Zamawiający weźmie pod uwagę 

elementy opisu kryterium „Ocena dostarczonej próbki reportażu”, o których mowa w SIWZ.  

 

2. Obsługa związana z wykonaniem zdjęć reportażowych 

Wykonawca zapewni obsługę związaną z wykonaniem zdjęć reportażowych na potrzeby 

ilustracji dwudziestu reportaży, o których mowa w pkt. 1.  Do każdego reportażu przekażę 

Zamawiającemu co najmniej cztery zdjęcia, które będą odpowiadały założeniom 

merytorycznym reportażu oraz muszą spełniać następujące wymagania Zamawiającego: 

a) zdjęcia wykonywane są na miejscu u beneficjenta i/lub w bezpośrednim otoczeniu 

(środowiska w którym żyje) i/lub z udziałem uczestników projektów, bohaterów i/lub 

zdjęcia obiektów oraz przedsięwzięć, itd. Miejsce ustalane jest z Zamawiającym; 

b) zdjęcia pokazują sytuacje, w taki sposób, w jaki ją zastaliśmy, a nie takiej, jaką 

chcielibyśmy uchwycić na zdjęciu; 

c) zdjęcie ukazuje pewną prawdę o życiu, wzbudzają u odbiorcy uczucia i pobudzają jego 

zmysły, sprawiają, by zajął wobec przedstawionych na zdjęciu zdarzeń jakieś stanowisko.  

Zdjęcia muszą mieć minimalną rozdzielczość 300 dpi i zostać przekazane 

Zamawiającemu razem z tekstem  reportażu. Dodatkowo, Wykonawca przekaże zdjęcia  

w wersji podglądowej.  

Zdjęcia będą uzupełnione o tekst alternatywny, zawierający informacje o przedstawionych 

ujęciach.  

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego licencję – bez ograniczeń co do terytorium, czasu, 

liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pól eksploatacji:  

a) utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części poprzez wytwarzanie egzemplarzy 

jakąkolwiek techniką drukarską, zapisu magnetycznego, wszelkimi technikami 

graficznymi oraz techniką cyfrową,  

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których wyniki prac utrwalono, poprzez 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,  

c) rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawianie, a także publiczne udostępnianie 

wyników prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie 

wybranym, a w szczególności przez wprowadzenie do pamięci komputera i umieszczanie 

w sieci internetowej.  

Zdjęcia muszą posiadać zgodę na publikację wizerunku osób, które są bohaterami 

fotoreportażu. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu taką zgodę.   

 

Rozdział IV: Wytyczne w sprawie przystosowania Publikacji nr 1 i Publikacji nr 2                

w wersji elektronicznej i multimedialnej do odbioru przez osoby                                                         

z niepełnosprawnościami: 

a) wszystkie materiały w formie elektronicznej i multimedialnej (filmiki) powinny być 

zgodne  z normą WCAG 2.0 na poziomie AA; 

b) pozostałe elementy opisane w przedmiocie zamówienia powinny być zgodne                                  

z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,                                  
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w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 

 i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”, a w szczególności: 

 pliki PDF powinny mieć strukturę, która umożliwi osobom niewidomym przeglądanie 

zawartości, jak również zawierać teksty alternatywne, w szczególności dla elementów 

graficznych;  

 stronę powinno 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; 

 pliki dźwiękowe (wywiady, audycje) powinny być uzupełnione o transkrypcję 

tekstową. Odtwarzacze tych plików zamieszczone na stronie powinny dać się 

obsłużyć za pomocą klawiatury i być dostępne dla osób niewidomych; 

 w górnej części strony głównej e-magazynu będzie umieszczona informacja  

o dostępności e-magazynu dla osób niepełnosprawnych oraz funkcja umożliwiająca 

powiększenie czcionki i kontrast;  

 wszystkie przystosowania dla odbioru przez osoby z niepełnosprawnościami powinny 

mieć opcję włączenia/wyłączenia, a stosowanie jednej z nich nie może utrudniać 

odbioru drugiej, nie mogą także utrudniać odbioru osobą w pełni sprawnymi2; 

 w treściach/filmach/grafikach nie nadużywane są emotikony;  

 teksty alternatywne do zdjęć, napisy dla osób głuchych, unikanie migotania obrazu. 

 

 

Rozdział V: Harmonogram 

 

Publikacja nr 1 

Poszczególne numery Magazynu wydane zostaną według następującego harmonogramu: 

 Magazyn numer 1/2019 – wydany ma zostać do 30 września 2019 r.  

 Magazyn numer 2/2019 – wydany ma zostać do 16 grudnia 2019 r.  

 Magazyn numer 3/2019 – wydany ma zostać do 28 lutego 2020 r.  

 Magazyn numer 4/2020 – wydany ma zostać do 29 maja 2020 r.  

 Magazyn numer 5/2020 – wydany ma zostać do 30 września 2020 r.  

 Magazyn numer 6/2020 – wydany ma zostać do 15 grudnia 2020 r. 

 Magazyn numer 7/2020 – wydany ma zostać do 26 lutego 2021 r.  

 Magazyn numer 8/2021 – wydany ma zostać do 31 maja 2021 r.  

Terminy graniczne mogą ulec zmianie z przyczyn wynikających po stronie Zamawiającego. 

 

Publikacja nr 2  

Poszczególne wydania e-magazynu ukazywać się mają średnio raz w miesiącu                   

(dopuszcza się wydanie dwóch w miesiącu), z tym zastrzeżeniem, że w okresie wakacyjnym 

(od lipca do sierpnia) Zamawiający planuje wydanie jednego numeru. Dokładne terminy 

wydania e-magazynu do uzgodnienia z Zamawiającym,  z zastrzeżeniem, że: 5 numer 

zostanie wydany  do 12 grudnia 2019 r, 15 numer do 8 grudnia 2020 r., a 20 numer do 24 

maja 2021 roku. 

 

 

                                                           
2 zapisy o ułatwieniach dla osób z niepełnosprawnościami w pkt b), tirety od drugiego do szóstego, dotyczą już tylko stron 
internetowych z E-magazynami. 
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Rozdział VI: Sposób wydawania Czasopisma. 

Wydawcą Magazynu i e-magazynu będzie Zamawiający. W każdym numerze tych 

wydawnictw na jego drugiej stronie (w wersji papierowej) oraz w zakładce kontakt (w wersji 

e-magazynu) znajdować się będzie stopka redakcyjna, która jednoznacznie będzie 

wskazywać, że: 

 Wydawcą Magazynu i E-magazynu jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

oraz dane Departamentu Polityki Regionalnej, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań; 

 Magazyn i e-magazyn jest bezpłatny. Projekt finansowany przez Unię Europejską                                                  

z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego                    

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

 W każdym numerze Magazynu należy zamieścić numer ISSN.  

Magazyn i e-magazyn powinny być zgodne ze Strategią Komunikacji Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, tj. zawierać odpowiednie logotypy 

przekazane przez Zamawiającego. Ponadto Magazyn powinno zostać przygotowane w wersji 

elektronicznej  w postaci pliku PDF. 

 

Rozdział VII: Zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

przy wydawaniu publikacji. 

 

Publikacja nr 1  

Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy dostarczy 

Zamawiającemu trzy wersje szaty graficznej z takimi elementami jak: wygląd pierwszej 

strony, winieta, layout, oznaczenie działów, itp. Wykonawca uwzględni wszelkie uwagi 

Zamawiającego złożone do ww. propozycji.  

W terminie co najmniej 20 dni kalendarzowych przed planowanym ukazaniem się Magazynu 

„Nasz Region”, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji planowany konspekt 

danego numeru, obejmujący m.in. opis założeń tematycznych poszczególnych artykułów. 

Zamawiający  w terminie 3 dni kalendarzowych zaakceptuje przedstawiony konspekt 

papierowej wersji magazynu lub złoży uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić. Zatwierdzony konspekt może ulec zmianie poprzez wprowadzenie nowych 

tematów przez Zamawiającego. 

Zamawiający dokona również wyboru materiału do publikacji spośród tych, które zostaną 

wysłane przez beneficjentów WRPO 2014+. Wykonawca będzie zobowiązany                                   

do kontaktu z wybranym autorem materiału w celu jego ewentualnej redakcji                                        

i autoryzacji. Gotowy materiał przed publikacją podlega akceptacji Zamawiającego.  

Kompletny projekt danego numeru w postaci plików PDF Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 9 dni kalendarzowych przed terminem druku 

danego numeru. Zamawiający w terminie 4 dni kalendarzowych zgłosi uwagi lub dokona 

akceptacji projektu papierowej wersji  magazynu bez uwag.  W przypadku zgłoszenia uwag, 

Wykonawca ma 2 dni kalendarzowych na wniesienie poprawek i ponowne przekazanie 

projektu do akceptacji Zamawiającego.  

Materiał przed skierowaniem do druku wymaga pisemnej (mailowej) akceptacji 

Zamawiającego. 
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Publikacja nr 2 

 

Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy dostarczy 

Zamawiającemu trzy wersje szaty graficznej w formie strony internetowej z takimi 

elementami jak: layout, winieta. Wykonawca uwzględni wszelkie uwagi Zamawiającego 

złożone do ww. propozycji.  

W terminie co najmniej 20 dni kalendarzowych przed planowanym ukazaniem się                            

e-magazynu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji planowany konspekt 

danego wydania, obejmujący m.in. opis założeń tematycznych poszczególnych artykułów            

i materiałów filmowych wraz z propozycją rozmówców założenia tematyczne, które stanowić 

będą treść e-magazynu. Zamawiający w terminie 3 dni kalendarzowych zaakceptuje 

przedstawiony konspekt lub złoży uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. 

Zamawiający dokona również wyboru materiału do publikacji spośród tych, które zostaną 

wysłane przez beneficjentów WRPO 2014+. Wykonawca będzie zobowiązany do kontaktu  

z wybranym autorem materiału w celu jego ewentualnej redakcji i autoryzacji. Gotowy 

materiał przed publikacją podlega akceptacji Zamawiającego.  

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca może przystąpić do opracowania                     

e-magazynu w formie strony internetowej, która musi być zgodna z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego formatem. 

Kompletny projekt danego wydania e-magazynu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  

do akceptacji w terminie co najmniej 5 dni kalendarzowych przed terminem publikacji 

danego wydania e-magazynu. Zamawiający w terminie 2 dni kalendarzowych zgłosi uwagi 

lub dokona akceptacji projektu e-magazynu bez uwag. W przypadku zgłoszenia uwag, 

Wykonawca ma 2 dni robocze na wniesienie poprawek i ponowne przekazanie projektu  

e-magazynu do akceptacji Zamawiającego.  

Materiał przed opublikowaniem wymaga pisemnej (mailowej) akceptacji Zamawiającego. 

 

Rozdział VIII: Polityka promowania równości szans   

Wykonawca, jeśli zostanie mu udzielone zamówienie, zobowiązuje się do przestrzegania przy 

wykonywaniu zamówienia polityki promowania równości i różnorodności poprzez 

zapewnienie pełnego stosowania wszystkich zasad niedyskryminacji i równości zapisanych        

w traktatach wspólnotowych. Podmiot, któremu udzielone zostało zamówienie, zobowiązuje 

się do stworzenia, utrzymania i promowania otwartego i sprzyjającego włączeniu 

społecznemu środowiska pracy, szanującego godność ludzką i zasady równości szans  

w dwóch priorytetowych aspektach: 

- równość kobiet i mężczyzn - zatrudnienie i integracja osób niepełnosprawnych, 

- likwidowanie wszelkich przeszkód na poziomie rekrutacji oraz wszelkich ewentualnych 

przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub 

przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 

 

Rozdział IX: Inne warunki 
 

1. Wykonawca zapewni osobę do współpracy z Zamawiającym w zakresie czynności 

opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (tj. koordynacja działań 

opisanych w zamówieniu, w szczególności w zakresie bezpośredniej współpracy   
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z Zamawiającym i czuwanie nad ostatecznym kształtem Magazynu i e-magazynu), 

która będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę.  

2. Wykonawca w terminie do 10 dni, licząc od dnia podpisania umowy, będzie 

zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

sposób zatrudnienia osoby, o której mowa w pkt 1 (kopię umowy o pracę (zawierającą 

imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, jej rodzaj oraz wymiar etatu) 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem), przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

3. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych 

przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osoby, 

oświadczenie zatrudnionej osoby o otrzymaniu pensji, przedkładał dowody 

odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

4. W przypadku niezatrudnienia, w ramach umowy o pracę, przy realizacji zamówienia 

osoby bezpośrednio wykonującej czynności składających się na przedmiot zamówienia, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu,  

w wysokości 3% całkowitego Wynagrodzenia Łącznego, o którym mowa w Umowie. 

5. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

możliwe jest zastąpienie ww. osoby inną osobom pod warunkiem, że spełnione zostaną 

wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji 

zamówienia, określone przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom realizacji 

kluczowych części merytorycznych zamówienia tj. planowanie zawartości 

merytorycznej każdego numeru Magazynu i e-magazynu, czyli opracowanie 

konspektów tematów do poszczególnych numerów obejmujący m.in. opis założeń 

tematycznych poszczególnych artykułów i materiałów filmowych wraz z propozycją 

rozmówców.  


