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Przedmiot zamówienia: Przygotowanie
IV naboru wniosków o dotację w ramach Programu 
Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”

 
1. CELE ORAZ KLUCZOWE ZAŁOŻ

1) Podstawowym celem planowanej kampanii informacyjno 
świadomości i wiedzy wśród mieszkań
oraz korzyści płynących z  
rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”
wynika cel szczegółowy kampanii, jakim jest: stymulowanie rozwoju regionalnego w województ
lubelskim poprzez wspieranie lokalnego potencjału gospodarczego, a takż ę
dostępnych zasobów, które pozwolą ć ę ą

2) Promowanie marki Szlaku Jana III Sobieskiego.
 
2. GRUPA DOCELOWA KAMPANII (KREACYJNA I 

Kampania skierowana jest do ogółu społeczeń
zaś w szczególności do grup tj: 
- Prywatni przedsiębiorcy 
- Nowe firmy /podmioty rozpoczynają ą ść ą
- NGO w tym związki wyznaniowe
 

3. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KAMPANII, KTÓRE MUSZĄ Ć Ę
WYKONAWCĘ NA KAŻDYM Z ETAPÓW REALIZACJI.
1) Terytorium kampanii to gminy: Gorzków, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Wólka.
2) Wszystkie przekazy na wszystkich noś

zakresu informacji i promocji (w tym wizualizacji) projektów współfinansowanych ze ś
Polskiego Program Współpracy oraz zapisy  Księ ż ś
przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"
logo Swiss Contribution i logo Szlaku Jana III Sobieskiego oraz informację ą ź
finansowania: 

• Ilekroć w opisie przedmiotu bę
 
 
 

• ilekroć w opisie przedmiotu bę ę
 

 
 

• ilekroć będzie mowa o źródłach finansowania to do zastosowania bę ż
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: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczą

ę w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsię ś
Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” wraz z raportem końcowym kampanii. 

CELE ORAZ KLUCZOWE ZAŁOŻENIA KAMPANII.  
Podstawowym celem planowanej kampanii informacyjno – promocyjnej jest podniesienie poziomu 
ś ś śród mieszkańców gmin: Gorzków, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Wólka 

możliwości otrzymania dotacji w ramach Programu 
ę ści na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”. Z celu podstawowego 

wynika cel szczegółowy kampanii, jakim jest: stymulowanie rozwoju regionalnego w województ
lubelskim poprzez wspieranie lokalnego potencjału gospodarczego, a także umieję

ępnych zasobów, które pozwolą w pełni wykorzystać dostępną pomoc. 
Szlaku Jana III Sobieskiego. 

GRUPA DOCELOWA KAMPANII (KREACYJNA I MEDIOWA). 
Kampania skierowana jest do ogółu społeczeństwa tj. do wszystkich w wieku 18+ (szeroka grupa docelowa), 

Nowe firmy /podmioty rozpoczynające własną działalność gospodarczą 
ązki wyznaniowe 

ŻENIA KAMPANII, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ UWZGLĘ
Ę ŻDYM Z ETAPÓW REALIZACJI. 

Terytorium kampanii to gminy: Gorzków, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Wólka.
Wszystkie przekazy na wszystkich nośnikach kampanii muszą uwzględniać odpowiednie wymagania z 
zakresu informacji i promocji (w tym wizualizacji) projektów współfinansowanych ze ś
Polskiego Program Współpracy oraz zapisy  Księgi Tożsamości Programu "Marka lokalna szansą

ści na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim". Obowiązkowo muszą ć
logo Swiss Contribution i logo Szlaku Jana III Sobieskiego oraz informację ą ź

ć w opisie przedmiotu będzie mowa o logo Swiss Contribution, to do stosowania bę

ć w opisie przedmiotu będzie mowa o logo Szlaku Jana III Sobieskiego, to do stosowania bę

ć ę źródłach finansowania to do zastosowania będzie poniższy zapis:

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO  
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ  

 
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE  

SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION  
 
 

Strona 1 z 3  
ą ę ści na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" 

Załącznik nr 7 do SIWZ 
Załącznik nr 1 do umowy 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

promocyjnej dotyczącej  
ą rozwoju przedsiębiorczości na 

promocyjnej jest podniesienie poziomu 
ś ś ś ńców gmin: Gorzków, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Wólka 

dotacji w ramach Programu „Marka lokalna szansą 
. Z celu podstawowego 

wynika cel szczegółowy kampanii, jakim jest: stymulowanie rozwoju regionalnego w województwie 
że umiejętne wykorzystanie 

ku 18+ (szeroka grupa docelowa), 

Ż Ą Ć UWZGLĘDNIONE PRZEZ 

Terytorium kampanii to gminy: Gorzków, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Wólka. 
ą ę ć odpowiednie wymagania z 

zakresu informacji i promocji (w tym wizualizacji) projektów współfinansowanych ze środków Szwajcarsko-
"Marka lokalna szansą rozwoju 

. Obowiązkowo muszą zawierać 
logo Swiss Contribution i logo Szlaku Jana III Sobieskiego oraz informację słowną o źródłach 

on, to do stosowania będzie: 

ć ędzie mowa o logo Szlaku Jana III Sobieskiego, to do stosowania będzie : 

ć ę ź ę ższy zapis: 
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„Wydatek współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej” 
 

4. ZAŁOŻENIA KREACYJNE. 
1) Wytyczne. 

Wykonawca musi przedstawić 1 spójny koncept kreatywny (linię kreacyjną), zawierający szczegółowy opis 
pomysłu na komunikację, technik i form a także hasła kampanii, które Wykonawca zamierza zastosować 
w reklamie. Koncept kreatywny musi być spójny dla wszystkich mediów oraz adaptowalny do wszystkich 
wykorzystanych w kampanii mediów.  
Z uwagi na złożoność programu, należy zwrócić szczególną uwagę, aby przekaz był klarowny  
i łatwy do zrozumienia, bez silnego angażowania uwagi w odbiór reklamy. 
 

2) Tonacja. 
Dynamiczna, ale jednocześnie ciepła, „ludzka", bliska osobie króla Jana III Sobieskiego, wyróżniająca się 
na tle innych reklam społecznych, posiadająca wyrazisty element (lub elementy) łączący całą kampanię, 
łatwa do zapamiętania i skojarzenia z reklamowaną tematyką, budująca przyjazny i profesjonalny 
wizerunek Szlaku Jana III Sobieskiego. 

  
3) Hasło kampanii. 

Wszystkie przekazy muszą zawierać wspólne hasło kampanii, które winno nawiązywać  
do głównych celów kampanii. 

 
5. ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY. 

 
1) Wykonawca zredaguje i przygotuje do emisji artykuł sponsorowany oraz zakupi powierzchnię reklamową 

w prasie codziennej wydawanej w województwie lubelskim o nakładzie przynajmniej 5000 egzemplarzy. 
Artykuł sponsorowany powinien być w formacie 4x6 modułów (170mm x 230mm) oraz powinien być 
umieszczony na stronach od 3 do 7. Emisja artykułu sponsorowanego musi być zaplanowana w minimum 
2 dziennikach regionalnych. Emisje należy zaplanować wyłącznie w dziennikach, które nie mają 
charakteru tabloid-owego ani też wyłącznie ogłoszeniowego. 
 

2) Wykonawca zaprojektuje i przygotuje do emisji reklamę prasową oraz zakupi powierzchnię reklamową  
w prasie codziennej wydawanej w województwie lubelskim o nakładzie przynajmniej 5000 egzemplarzy. 
Należy zaplanować przynajmniej 3 emisji reklamy prasowej w piątkowym wydaniu. Reklama prasowa musi 
być formatu przynajmniej 3x3 modułów (120mm x 110mm) a umieszczona musi być na stronach 2 od 5. 
Emisje reklamy prasowej musi być zaplanowana w co najmniej 2 dziennikach regionalnych. Emisje należy 
zaplanować wyłącznie w dziennikach, które nie mają charakteru tabloid-owego ani też wyłącznie 
ogłoszeniowego. 
 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kampanii radiowej z wykorzystaniem minimum  
1 lokalnej rozgłośni mającej siedzibę na terenie województwa lubelskiego, charakteryzującej się 
największą słuchalnością i największym zasięgiem na terenie województwa lubelskiego. Ostateczny wybór 
rozgłośni podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni co najmniej 60 emisji spotu 
po 20 emisji tygodniowo. Zamawiający oczekuje, aby kampania emitowana była przy zachowaniu liczby 
emisji spotów w primetime na poziomie nie mniejszym niż 50%. Spot musi mieć formę  
min. 30 sekundowego spotu czytanego przez przynajmniej jednego lektora. Wykonawca przedstawi 
zamawiającemu harmonogram emisji spotów, nie później niż na dzień przed pierwszą emisją. 
 

4) Wykonawca zaprojektuje oraz wydrukuje ulotki A6 (105x148 mm) w nakładzie 12000 szt.  
z zastosowaniem poniższych parametrów: format: A6, druk dwustronny, papier błyszczący o gramaturze 
przynajmniej 250g, kolor 4+4 CMYK, Uszlachetnienie: Folia błyszcząca. Wykonawca przedstawi 2 różne 
projekty ulotek. Wykonawca dostarczy ulotki do siedziby Zamawiającego w pierwszym tygodniu trwania 
kampanii. 
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5) Wykonawca zaprojektuje oraz wydrukuje plakaty A2 (594x420mm) w nakładzie 120 szt. z zastosowaniem 
poniższych parametrów: zadruk jednostronny, format: A2, papier błyszczący przynajmniej 170g. 
Wykonawca przedstawi 2 różne projekty graficzne plakatów. 

6) W terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kampanii Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia raportu końcowego z wszystkich emisji wraz z: kosztami, formatami, datami i miejscami 
emisji, faktycznie osiągnięte parametry mediowe (z wyjątkiem parametrów prasowych) oraz materiały 
dowodowe, świadczące o prawidłowym wyemitowaniu reklam oraz prawidłowej realizacji wszelkich działań 
w ramach kampanii. Raport musi mieć formę elektroniczną i pisemną. W przypadku powstania 
rozbieżności między wersją elektroniczną a wersją pisemną za obowiązującą uznaje się wersję w formie 
pisemnej. Raport końcowy wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

 
6. WARUNKI WSPÓŁPRACY. 

Działania podejmowane przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy wymagają konsultacji  
i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Termin akceptacji poszczególnych działań przez Zamawiającego  
- do 2 dni roboczych od dnia otrzymania danego materiału do zatwierdzenia. W szczególności akceptacji 
Zamawiającego wymagają gotowe, ostateczne i dopracowane propozycje: 
1) hasła kampanii, 
2) reklam zamieszczanych w prasie, 
3) reklam prasowych, przygotowanych do emisji w poszczególnych tytułach 


