
 

 
Zielona Góra 23.06.2017 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

dotyczące działań edukacyjno - informacyjnych 

W związku z realizacją projektu pt.  „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji 

programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita 

grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego” – projekty realizowane poza 

formułą ZIT, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Partner – 

Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty związanej z realizacją usługi 

polegającej na przeprowadzeniu działań edukacyjno – informacyjnych w zakresie profilaktyki nowotworu jelita 

grubego, szyjki macicy i piersi, wg wymagań zawartych poniżej. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, pkt. 6.5. 

 

I. Zamawiający  

Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. 

ul. Kokosowa 15/2 

65-120 Zielona Góra 

NIP 973-101-42-92 

 

II. Przedmiot Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu działań edukacyjno – 

informacyjnych w zakresie profilaktyki nowotworu jelita grubego, szyjki macicy i piersi. 

 

Kod CPV 79342200-5 Usługi w zakresie promocji  

Kod CPV 79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Część 1 

ARTYKUŁY SPONSOROWANE (EDUKACYJNE) W PRASIE CODZIENNEJ O ZASIĘGU REGIONALNYM 

(WOJEWÓDZKIM)  

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji artykułów sponsorowanych w prasie o zasięgu regionalnym, 

dostępnym w powszechnej sprzedaży na terenie województwa lubuskiego w formie papierowej: 

a) artykuły sponsorowane (edukacyjne) powinny: 

• być uwiarygodnione wypowiedziami lekarzy – specjalistów, 

• przedstawiać autentyczne historie osób, które udało się szybko i skutecznie wyleczyć dzięki 

wykryciu w badaniach zmian we wczesnym stadium. 

 

2. Wymogi w stosunku do gazety, w której publikowane będą artykuły sponsorowane (edukacyjne)  

Gazeta, w której publikowane będą artykuły sponsorowane (edukacyjne) musi spełniać łącznie następujące 

warunki: 

a) zasięg regionalny, obejmujący obszar województwa lubuskiego, 

b) dostępna w powszechnej sprzedaży na obszarze całego województwa lubuskiego, 

c) ukazuje się w formie drukowanej, 
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d) posiada charakter informacyjny – przekazuje wiadomości z regionu, 

e) dopuszczalne jest, aby artykuły sponsorowane (edukacyjne) ukazywały się w wydaniu magazynowym 

(1x w m-cu). 

  

3. Wymogi w stosunku do publikowanych artykułów sponsorowanych: 

a) typ: wymiarowe, modułowe; 

b) w pełnym kolorze, z możliwością zamieszczenia grafiki zdjęciowej; 

c) szacunkowa liczba artykułów sponsorowanych: 43 

- 7 artykułów w 2017 r. 

- 12 artykułów w 2018 r. 

- 12 artykułów w 2019 r. 

- 12 artykułów w 2020 r. 

d) wielkość w zależności od potrzeb, średnie wymiary artykułów sponsorowanych: 1 strona, 

e) format artykułu sponsorowanego może ulec zmniejszeniu, 

f) częstotliwość publikacji: średnio raz w miesiącu, 

g) termin publikacji: w zależności od potrzeb Zamawiającego; zamówienie będzie realizowane 

sukcesywnie – od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r., 

h) prasa regionalna dostępna w powszechnej sprzedaży na terenie województwa lubuskiego,  

i) Wykonawca zobligowany jest do stosowania zasad wynikających z obowiązujących wytycznych, 

odnoszących się do oznaczania projektów realizowanych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwo Lubuskie 2014-2020. 

 

Część 2  

AUDYCJE RADIOWE Z UDZIAŁEM LEKARZY SPECJALISTÓW 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest emisja 18 audycji radiowych z udziałem lekarzy specjalistów. Audycje edukacyjno-

informacyjne poświęcone profilaktyce zdrowotnej, badaniom profilaktycznym, których gośćmi/rozmówcami 

będą lekarze – specjaliści (onkolog, ginekolog, patomorfolog, gastrolog). Celem audycji edukacyjno – 

informacyjnych jest nagłośnienie i upowszechnienie kwestii profilaktyki nowotworowej, wypromowania badań 

jako skutecznego sposobu zapobiegania chorobie.  

 

2. Wymagania  

W ramach realizacji zamówienia Zamawiający spełni następujące kryteria: 

• nawiąże współpracę z nadawcą radia o szerokim zasięgu i wysokiej słuchalności; 

• wyemituje audycje w czasie zapewniającym największą słuchalność; 

 

Przedmiotem współpracy będzie emisja 18 audycji radiowych: 

- 3 audycje w 2017 r. 

- 5 audycji w 2018 r. 

- 5 audycji w 2019 r. 

- 5 audycji w 2020 r. 

 

 W celu zwiększenia dotarcia do grup odbiorców Zamawiający dopuszcza emisję audycji w więcej niż jednej stacji 

radiowej. 

 

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy  do 31 grudnia 2020 r. 
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Część 3 

ARTYKUŁY SPONSOROWANE W PRASIE O ZASIĘGU REGIONALNYM (WOJEWÓDZKIM) W DODATKU/WKŁADCE 

POŚWIĘCONEJ ZDROWIU 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji artykułów sponsorowanych w prasie o zasięgu regionalnym, 

dostępnym w powszechnej sprzedaży na terenie województwa lubuskiego w dodatku/wkładce poświęconej 

zdrowiu. 

Publikacja edukacyjnych artykułów prasowych we wkładkach/dodatkach do codziennej prasy poświęconych 

zdrowiu pozwoli dotrzeć do szerokiego grona odbiorców – potencjalnych uczestników badań profilaktycznych. 

a) artykuły sponsorowane (edukacyjne) powinny: 

• być uwiarygodnione wypowiedziami lekarzy – specjalistów, 

• przedstawiać autentyczne historie osób, które udało się szybko i skutecznie wyleczyć dzięki wykryciu 

w badaniach zmian we wczesnym stadium. 

 

2. Wymogi w stosunku do dziennika, w którym publikowane będą artykuły sponsorowane oraz ogłoszenia 

prasowe 

Gazeta, w której publikowane będą artykuły sponsorowane (edukacyjne) musi spełniać łącznie następujące 

warunki: 

a) zasięg regionalny, obejmujący obszar województwa lubuskiego, 

b) dostępna w powszechnej sprzedaży na obszarze całego województwa lubuskiego, 

c) ukazuje się w formie drukowanej, 

d) posiada charakter informacyjny – przekazuje wiadomości z regionu, 

e) dopuszczalne jest, aby artykuły sponsorowane (edukacyjne) ukazywały się w wydaniu magazynowym 

(1x w m-cu). 

 

3. Wymogi w stosunku do publikowanych artykułów sponsorowanych 

a) typ: wymiarowe, modułowe, 

b) w pełnym kolorze, z możliwością zamieszczenia grafiki zdjęciowej, 

c) szacunkowa liczba artykułów sponsorowanych: 87 

- 15 artykułów w 2017 r. 

- 24 artykułów w 2018 r. 

- 24 artykułów w 2019 r. 

- 24 artykułów w 2020 r. 

d) termin publikacji: w zależności od potrzeb Zamawiającego; zamówienie będzie realizowane 

sukcesywnie – od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r., 

e) gazeta regionalna dostępna w powszechnej sprzedaży na terenie województwa lubuskiego, 

f) Wykonawca zobligowany jest do stosowania zasad wynikających z obowiązujących wytycznych, 

odnoszących się do oznaczania projektów realizowanych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwo Lubuskie 2014-2020. 

 

Część 4 

ARTYKUŁY SPONSOROWANE (EDUKACYJNE) W PRASIE LOKALNEJ 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji artykułów sponsorowanych w prasie o zasięgu lokalnym, 

dostępnym w powszechnej sprzedaży na terenie województwa lubuskiego. Publikacja sponsorowanych 

artykułów edukacyjnych w prasie o zasięgu lokalnym pozwoli dotrzeć do szerokiego grona odbiorców – 

potencjalnych uczestników badań profilaktycznych. Tematem artykułów, wywiadów z lekarzami, znanymi 

osobami publicznymi będą informacje na temat skuteczności i konieczności wykonywania badań 
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profilaktycznych. Treść artykułów będzie uświadamiać, że odpowiednio wcześnie wykryty nowotwór daje szanse 

na wyleczenie.  

 

2. Wymogi w stosunku do dziennika, w którym publikowane będą artykuły sponsorowane oraz ogłoszenia 

prasowe 

Gazeta, w której publikowane będą artykuły sponsorowane musi spełniać łącznie następujące warunki: 

a) zasięg lokalny, obejmujący obszar województwa lubuskiego; 

b) dostępność w powszechnej sprzedaży na obszarze całego województwa lubuskiego; 

c) ukazuje się w formie drukowanej; 

d) posiada charakter informacyjny; 

 

3. Wymogi w stosunku do publikowanych artykułów sponsorowanych 

a) typ: wymiarowe, modułowe; 

b) w pełnym kolorze, z możliwością zamieszczenia grafiki zdjęciowej; 

c) termin publikacji: w zależności od potrzeb Zamawiającego; zamówienie będzie realizowane 

sukcesywnie – od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.; 

d) prasa lokalna dostępna w powszechnej sprzedaży na terenie województwa lubuskiego, obszar 

zasięgu – lokalny,  

e) Wykonawca zobligowany jest do stosowania zasad wynikających z obowiązujących wytycznych, 

odnoszących się do oznaczania projektów realizowanych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwo Lubuskie 2014-2020. 

 

Część 5 

JINGLE RADIOWE O TREŚCIACH EDUKACYJNYCH – EMISJA JINGLI 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest produkcja i emisja 400 Jingli radiowych o treściach edukacyjnych.  

Spoty radiowe będą miały za zadanie upowszechnić i wypromować badania jako skuteczny sposób zapobiegania 

nowotworom. Częstotliwość spotów, ich krótka i atrakcyjna forma będzie docierać do mieszkańców, w tym do 

potencjalnych uczestników badań. Jingle zawierające treści edukacyjne nt. profilaktyki nowotworowej, będą 

emitowane począwszy od IX 2017 przez 2 dni w miesiącu po 5 spotów dziennie: 

- 40 Jingli w 2017 r 

- 120 Jingli w 2018 r 

- 120 Jingli w 2019 r 

- 120 Jingli w 2020 r 

 

2. Wymagania  

W ramach realizacji zamówienia Zamawiający spełni następujące kryteria: 

• nawiąże współpracę z nadawcą radia o szerokim zasięgu i wysokiej słuchalności; 

• wyemituje audycje w czasie zapewniającym największą słuchalność; 

 

W celu zwiększenia dotarcia do grup odbiorców Zamawiający dopuszcza emisję Jingli w więcej niż jednej stacji 

radiowej. 

 

Termin realizacji: od IX 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

CZĘŚĆ 6 

SPOTY TV O TEMATYCE EDUKACYJNO - INFORMACYJNEJ  

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest produkcja i emisja spotów TV o treściach edukacyjno – informacyjnych.  
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Spoty telewizyjne będą miały za zadanie oswoić, upowszechnić i wypromować badania profilaktyczne jako 

skuteczny sposób zapobiegania nowotworom. Częstotliwość spotów ich krótka i atrakcyjna forma będzie 

docierać do mieszkańców, w tym do potencjalnych uczestników badań.  

 

2. Emisja spotów 

Spoty będą emitowane: 

• w 2018 r. 1 raz dziennie przez 30 dni w 6 miesiącach, 

• w 2019 r. 1 raz dziennie przez 30 dni w miesiącu Styczeń. 

Spoty emitowane powinny być w czasie antenowym o największej oglądalności  - przed lub po głównym wydaniu 

informacji.  

 

III. Warunki udziału w Zamówieniu 

1) O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie oraz 

dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2) Podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

3) Zamawiający wymaga, aby Podmiot ubiegający się  o udzielenie zamówienia zdeklarował zatrudnienie 

min.  jednej osoby niepełnosprawnej. Niepełnosprawną jest osoba, która ma trwałą lub okresową 

niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności 

organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Osoba taka musi posiadać orzeczenie o 

niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, które są wydawane przez wydane przez lekarza 

orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

4) Podmiot nie może być powiązany ani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. 

5) Zamawiający  nie  dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia – umowa/płatności 

1) Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi będącej przedmiotem 

zamówienia. 

 

V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty 

1) Oferent powinien przedłożyć ofertę wraz z opisem doświadczenia, potencjału kadrowego, zawierającą 

kalkulację kosztów na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (zał. Nr 1). 

2) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (zał. Nr 2) 

 

VI. Kryteria wyboru wykonawcy: 

 

a) Cena 

1) W celu dokonania wyboru Wykonawcy, który zapewni odpowiednią jakość i korzystną cenę przedmiotu 

zamówienia, przy uwzględnieniu wszystkich potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dokona oceny 

ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

a) Kryterium nr 1: Cena brutto – 70% = 70 pkt 

b) Kryterium nr 2: Doświadczenie – 30% = 30 pkt 

 

W sumie możliwych do zdobycia jest 100% = 100 pkt. 

 

2) Oceny ofert dokona komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego, wg poniższego: 

a) Kryterium nr 1: cena brutto. 

𝐴 =
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑧𝑎𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙𝑛𝑖𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
∗ 70  
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b) Kryterium nr 2: Doświadczenie. Przy ocenie tego kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę  

kryterium,: 

I. Liczba przedsiębiorstw dla których zorganizowano analogiczne akcje promocyjne w ostatnich 5 latach. 

W kryterium przyznawane będą punkty w następujący sposób: 30pkt – oferta  z najwyższą liczbą w kryterium nr 

I,  20pkt – druga z kolei oferta, 10pkt – trzecia z kolei oferta.  

 

VII. Termin i sposób złożenia oferty 

Ofertę należy dostarczyć w wersji papierowej osobiście na adres: Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z 

o.o., ul. Kokosowa 15/2, 65-120 Zielona Góra lub droga mailową na adres mwielgus@berg.zgora.pl. W przypadku 

złożenia oferty drogą elektroniczną oryginał oferty należy dostarczyć niezwłocznie do Zamawiającego w terminie 

nie przekraczającym 2 dni od daty zakończenia postępowania.  

 

1) Termin składania ofert upływa w dniu 04.07.2017 r. do godz. 15.00. Liczy się data i godzina wpływu oferty 

na podany powyżej adres. 

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3) Wszelkich informacji w zakresie niniejszego zapytania udziela Monika Wielgus, tel. 512-054-222, e-mail: 

mwielgus@berg.zgora.pl  

 

 

 
Data, podpis osoby upoważnionej wraz z pieczęcią imienną  

 

 
            Pieczęć firmowa 

mailto:mwielgus@berg.zgora.pl
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