Załącznik nr 3 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Przedmiot zamówienia:

przygotowanie, druk oraz zamieszczenie i rozpowszechnienie w formie wkładki w
prasie regionalnej (w wydaniu piątkowym lub sobotnim) publikacji informacyjnopromocyjnej adresowanej do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego
powyżej 15 r.ż.

Termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2019 roku

Kampania promocyjna
warunki szczegółowe:

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu, druku
oraz zamieszczenia i rozpowszechnienia w prasie regionalnej (w wydaniu
piątkowym
lub
sobotnim)
w
formie
wkładki
publikacji
o charakterze informacyjno-promocyjnym (zwanej dalej Publikacją) oraz jej
promocja w prasie spełniającej łącznie następujące warunki:
a) dystrybuowana odpłatnie;
b) ukazująca się regularnie w postaci drukowanej, co najmniej
5 razy w tygodniu;
c) nie będąca tabloidem (gazeta o charakterze sensacyjnym
i plotkarskim);
d) nakładzie w wydaniu piątkowym lub sobotnim nie mniejszym niż
80 000 egzemplarzy w styczniu 2019 r. – potwierdzony
oświadczeniem Wykonawcy;
2) W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
przygotowania, druku oraz zamieszczeniu i rozpowszechnieniu
w formie wkładki w prasie regionalnej publikacji informacyjnopromocyjnym adresowanej do mieszkańców województwa kujawskopomorskiego powyżej 15 r.ż. w nakładzie minimum 100 000 egzemplarzy,
z czego minimum 15% egzemplarzy Wykonawca przekaże Zamawiającemu,
a pozostała część przeznaczy do rozpowszechnienia w prasie;
3) Publikacja powinna uwzględniać następujące parametry:
a) format nie mniejszy niż: 205x294 mm (A4 lub zbliżony),
b) okładka : papier kreda 200 g,
c)

środek: minimum: 50 stron, papier Terrapress 75g,

d)

oprawa: szyta,

e)

fullcolour (środek i okładka);

4) opracowania własnego layoutu publikacji;
5) przygotowania materiału tekstowego oraz zdjęć/grafiki do publikacji
według wskazówek udzielonych przez Zamawiającego, w oparciu
o
materiały uzyskane przez Wykonawcę i materiały dostarczone przez
Zamawiającego (na etapie składania oferty Wykonawca przedstawi
i opisze koncepcję na realizację Publikacji na przykładzie minimum trzech
tematów promujących region kujawsko-pomorski wybranych z listy
poniżej, która to koncepcja zostanie oceniona);
Lista tematów:
- 20 lat Samorządu Województwa,
- sport na Kujawach i Pomorzu,
- Kujawy i Pomorze – region astronomiczny,
- Literatura na Kujawach i Pomorzu,
- Powstanie Wielkopolskie;
6) opracowania publikacji w zakresie graficznym i edytorskim
uwzględniającym oznaczenia graficzne zgodne z Księgą Identyfikacji
Wizualnej oraz z wykorzystaniem logotypów
(przekazanych przez
Zamawiającego po podpisaniu umowy).
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7) Wykonawca opracuje publikację na co najmniej 5 dni przed publikacją
i przedstawi ją Zamawiającemu do akceptacji.
8) Ustala się jednodniowy termin wykonania przez Wykonawcę poprawek w
przypadku konieczności wprowadzania zmian lub korekty błędów
wskazanych przez Zamawiającego.
9) Najpóźniej na jeden dzień przed publikacją Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu do zaakceptowania publikację w wersji ostatecznej
przygotowanej do druku.
10) Wykonawca przenosi a Zamawiający w całości nabywa autorskie prawa
majątkowe lub prawa pokrewne do wszelkich przedmiotów tych praw oraz
do wielokrotnego wykorzystania w nieograniczonym czasie i formie,
wszystkich opracowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji
zamówienia materiałów, na polach eksploatacji wymienionych w art. 50
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz do prezentacji w
Internecie. Przeniesienie to następuje w pełnym zakresie do korzystania i
rozporządzania w całości lub w części na zasadzie wyłączności bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz obejmujących pola eksploatacji
wymienione
w
art.
50
ustawy
o
prawie
autorskim
i prawach pokrewnych oraz: wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie
(w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na
wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub
cyfrowej); wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym wszelkie publiczne
odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie. Odpowiedzialność
związana z ewentualnym naruszeniem praw autorskich podczas realizacji
zamówienia obciąży wyłącznie Wykonawcę. Podstawą uznania
poszczególnych materiałów za dostarczone, a usług za wykonane, będzie
podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego, a w
przypadku materiałów – ich okazanie w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie
stworzone w ramach zamówienia materiały również w formie
elektronicznej w plikach otwartych, umożliwiających ich modyfikację i
późniejsze wykorzystanie.
11) Publikacja miałaby się ukazać najpóźniej w dniu 31 maja 2019 roku.
12) Kod CPV przedmiotu zamówienia: 79824000-6.
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