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szCZEGoŁowY OPIS PRZEDMIoTU ZAMoWIENIA

I.
III.

Przedmiotem zamówienia są usługi publikacji promujące Stadion Sląski.

w ramach przedmiotu zamÓwtęnta
jest
zobowiązany
do publikowania artykułów oraz
Wykonawca

wymienionych tytułach

CZĘŚC

w

szczegolnoŚci
wl<ł'adek w niżej

:

1

1. Dziennik Zachodni - zasięg województwo śląskie,wydania główne, piątkowe i
codzienne: cykl 4 publikacji od czerwca do wrzeŚnia 2017 r.,3 ostatnie piątki
miesiąca + poniedziałek ( wydania poszczegolnych publikacji mogą być
przesuwane w czasie cyklu miesięcznego;

- wkładki 4 stronicowę, w całościredakcyjne- poświęconę historii

Stadionu Ś ląskiego z uwzględnieniem aspektów sportowych,
kulturalnych, społec zny ch - zawier ające:

-rozmowy z wybr anym i ambas adorami
pr zępr ow adzanę pr zez dziennikar zy,

: os obami-

autorytetami,

-publikacj e innych materiałów redakcyj nych poświęconych okolicom
Stadionu(Parkowi Śląskiemu itp.) w odniesieniu do pozycji stadionu w
cało Ś ci zago sp odarowania pr zestrzeni przy wykorzystaniu materi ałów i
zdjęć z zasobów archiwalnych dot.Stadionu Sląskiego

2.

4 zapowiedzi publikacji w formie reklam o więlkości4 modułów w
wydaniach codziennych Dziennika Zachodniego;

3. Wybrane dzienniki: Dziennik Zachodni, Gazeta Krakowska, Gazeta

Wro cławska, Gło s Wie lkopolski, Dzi en nik Łó dzki, Dziennik B ałtycki'

Kurier Lubęlski, Polska Metropolia Warszawska - zasięg
ponadregionalny, wydanie główne' codzienne, publikacj a sierpień lub
wrzesięń 20L7 t.,

wkładka 4 stronicowa poświęcona Stadionowi Śląskiemu-kompedium
informacji na temat Stadionu.
-

4. Dziennikza ch

o d n i. p

l-fa kultatywn ie

:

Dopełnienie działan prowadzonych w prasie, działaniami online:

-

załoŻęnie na stronie głównej dzięnnikzachodni.pl sęrwisu ,,Stadion
Śląski'' na okres od czerwca do września2}I7 r.,
- ob słu ga dzi ennikarska

s

erwi su : prowad zenie, aktualizacj a,

- 4 artykuły miesięcznie umieszQzane w serwisie'
- 4 posty miesięcznię umieszczane na fanpagu Dziennika Zachodniego

CZĄŚC
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Gazeta Wyborcza - prasa
Reklama w:
1/ wydaniu głównym - Śląsk - wydanie piątkowe - cykl 4 wydań od
częrwca do września ŻOI7 r. - ostatni piątek miesiąca z zaznaczeniem, ze
ostatnia wkładka moŻe się ukazaÓ w poniedziałek jak równiez wydania

poszczególnych wkładek mogą

być przesuwane w czasie

cyklu

miesięcznego

- wkładce 4 stronicowe1 14 moduĘ/ - poświęcona 4 dekadom Stadionu
Sląskiego lodIat 70 tych do teraŹniej szościl.
- zapowie dź rek\amy wkładki w kazdym miesiącu na l stronie wydania
lokalnego /kat+bięl+ czl - dziefi do ustalenia z Zamawiaj ącym
- 3 zapowiedzi redakcyjno promocyjne w miesiącu dot Stadionu
Śląskiegb oraz wkładki - przed wydaniem - szczegółowe terminy do
ustalęnia z Zamawiaj ący m
2lwydańu głównym - ogólnopolskim

-

poniedziałkowym

- wkładcę 4 stronicowej 14 moduły / poŚwięcona Stadionowi Śląskiemu kompendium informacji n/t stadionu - zapowiedŹ wkładki nal stronie
wydania ogólnopolskiego

-3

zapowiedzi promocyjne dot. wkładki i/lub stadionu przed wydaniem
dni do ustalęnia zZamawiającym

-

dodatkowo:

Reklamy !l2 strony - zasięgwoj. śląskie,wydanie piątkowe - po 2 emisje
w sierpniu i wrześniu
Gorqca gazeta - wydanie w dniu wydarzenia - relacia z dnia
otwarcia( eślisię odbędzie)
- 4 strony, format A 3, papięr 45 g' nakład 10 000 egzemplarzy tozdawana publiczności przy wyjŚciu zimprezy na Stadionię
Gazeta Wvborcza- internet (fakultatvwnie)

-

utrzymanie serwisu /przeniesienie tręścize specjalnych wydań

branding

s

+

erwi su materiałami rekl amowymi, aktualizacj e

III. Na podstawie art.29 ust.3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienie

przęz Wykonawcę lub powykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w
iozumięniu ustawy z dnia 26 częrwca 1974 r.-Kodęks pracy(Dz.U. z 2014 r.
poz.l5O} z późn.zm.) osoby 1ub osób wykonujących czynnościprzy rcalizacji
żamówięnia_ określonych w opisie przedmiotu: usługi publikacji promujące
Stadion Sląski.

IV. Przed

zawarcięm umowy' Wykonawca przekaŻe Zamawiającemu

oświadczenie o spełnieniu wymogu określonego w pkt.III

