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Rozeznanie rynku na realizacj ę zadania  
pn. Kampania edukacyjno- informacyjna zwi ązana                                     

z celebrowaniem 1050 rocznicy chrztu Polski  
 
 

 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku w przedmiocie i 
zakresie opisanym poni żej, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji                       
w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego realizację kampanii 
promocyjno-informacyjnej związanej z celebrowaniem 1050 rocznicy chrztu Polski. 
 
 
W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły wstępnej szacunkowej 
wyceny z Państwa strony. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja 
Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania. 
 
Z uwagi na konieczno ść pilnego rozpocz ęcia odpowiednich procedur zale żnych od 
niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesłanie p ropozycji – kalkulacji cenowej w 
rozbiciu na poszczególne elementy – na realizacj ę zamówienia do dnia 7 wrze śnia 2015 r. 
godz. 12:00. 
 
Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości informacji udziela Pani Dobiesława Dembecka                     
tel: 61/66-45-236 lub prosimy o kontakt mailowy: dobieslawa.dembecka@wot.org.pl 
 

 
 
 
Z wyrazami szacunku, 
 

 
 
 
Dobiesława Dembecka 
Kierownik Projektu 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

I. Informacje o projekcie pn. „Promocja Wielkiej P ętli Wielkopolski – 
markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” 

 
1. Rok 2016 jest rokiem, w którym przypada dokładnie tysiąc pięćdziesiąta rocznica 

przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Władca otworzył tym samym nowy rozdział historii 
Europy Środkowej, wyznaczając kierunki rozwoju państwa polskiego. Fakt przyjęcia 
chrztu w owym czasie był równoznaczny ze stworzeniem podstaw nowoczesnego 
państwa. Wydarzenia 966 roku wprowadziły Państwo Polan w krąg Christianitas – 
rodziny europejskich państw, dzielących wspólną religię i kulturę. Konsekwencje tego 
doniosłego aktu odczuwamy w naszym kraju do dzisiaj – począwszy od języka, przez 
obyczaj, a skończywszy na kulturze i sztuce.  
 
Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu kompleksowej kampanii edukacyjno-
informacyjnej związanej z celebrowaniem 1050 rocznicy przyjęcia chrztu przez Polskę – 
naszego dziedzictwa narodowego. Działania planuje się przeprowadzić na rynku 
krajowym . Przewidywane grupy docelowe stanowić będą mieszkańcy wielkopolski, 
województw ościennych oraz dużych miast i aglomeracji Polski. Na elementy w/w 
kampanii składałyby się działania takie jak: 
 
Najważniejsze działania: 
 

1. Produkcja i montaż 30 sekundowego spotu poklatkowego, 
2. Emisja spotu w telewizyjnych stacjach regionalnych, 
3. Przygotowanie i emisja insertów sponsorowanych dotyczących Chrztu Polski –

prasa codzienna ukazująca się w formie drukowanej o zasięgu ogólnopolskim, 
4. Działania w mediach społecznościowych typu Facebook m.in. produkcja i emisja 

w mediach społecznościowych odcinka z serii „Historia bez cenzury” nt. wpływu 
Chrztu 966 na losy państwa. 
 

Celem projektu jest szeroko rozumiana promocja wydarzenia, jakim jest Chrzest Polski-
istotny i sztandarowy element polskiego dziedzictwa.  

 
 
 
 

II. Informacje szczegółowe zamówienia 
 

1. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu wył ącznie oszacowanie kwoty warto ści 
realizacji zadania . W związku z powyższym prosimy o przesyłanie informacji zwrotnych 
z informacją zawierającą łączną kwotę netto oraz brutto oraz w rozbiciu zgodnie z 
załącznikiem do niniejszego rozeznania. 
 

2. Wykonawca przeprowadzi kampanię zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozdziale II 
Informacje szczegółowe niniejszego dokumentu. 

 
3. Kampania przeprowadzona zostanie we wskazanych przez Zamawiającego mediach, tzn. 

w telewizji, prasie i Internecie.  
 
 
 
 



 
 

 

 
4. Lista zadań dzieli się na następujące, szczegółowo rozpisane w dalszej części 

niniejszego rozeznania rynku: 
 
Telewizja 
Zadanie nr 1 Produkcja i montaż spotu poklatkowego 
 
Zadanie nr 2 Emisja 30-sekundowego spotu poklatkowego w telewizyjnych stacjach 

regionalnych 
Internet  
Zadanie nr 1 Działania na Facebook – zaproszenie do współpracy autora dokumentu                      

z serii „Historia bez cenzury” celem nakręcenia odcinku nt. wpływu 
Chrztu 966 na losy państwa. 

 
Prasa 
Zadanie nr 1 Przygotowanie i emisja insertów sponsorowanych dotyczących Chrztu 

Polski – prasa codzienna ukazująca się w formie drukowanej o zasięgu 
ogólnopolskim, 

 
 

5. Przewidywany termin realizacji –  od 1 kwietnia 2015 do 30 kwietnia 2016 roku. 
 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia raportu dotyczącego efektów 
zrealizowanych działań na podstawie: 

a) Raportów z monitoringu mediów – liczby publikacji medialnych ogółem (wg monitoringu 
Instytutu Monitorowania Mediów), liczby publikacji medialnych uwzględniających 
kluczowe cele komunikacyjne, ekwiwalentu reklamowego z doniesień medialnych, liczby 
odwiedzin stron internetowych oraz unikalnych użytkowników, „polubień” i pozytywnych 
komentarzy na Facebooku, 

b) Oglądalności spotów TV w oparciu o badanie Nielsen – ilość zrealizowanych GRP, 
zasięgi 1+ oraz 3+ w planowanej grupie docelowej, 

c) Opinii publicznej w wybranych regionach, 
d) Kluczowych liderów opinii, 
e) Innych, określonych przez Zamawiającego 

 
7. Wielkopolska Organizacja Turystyczna prosi o uwz ględnienie w przygotowanej 

przez Państwa ofercie wszystkich mo żliwych kosztów zwi ązanych z realizacj ą w/w 
zadania,  w tym przede wszystkim: 
� Bezterminowe przekazanie zależnych praw autorskich na wszystkich polach 

eksploatacji, 
� Koszty przygotowywania poszczególnych wyznaczonych zadań, związanych                        

z realizacją kampanii (w tym koszty prac zespołu), 
� Koszty należnego honorarium za realizację zadania, 
� Inne nieuwzględnione koszty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

III. Główne zadania do realizacji 
 
TELEWIZJA 

Zadanie nr 1  Produkcja i monta ż 30” spotu poklatkowego  
 

1. Produkcja animacji zgodnie z ustalonym przez strony scenariuszem.  
2. Montaż muzyki zaakceptowanej przez Zamawiającego; 
3. Wykonanie zaplanowanych animacji komputerowych, efektów specjalnych, 

napisanie dodatkowych dialogów i/lub tekstu narracyjnego dla lektora, wybór 
głosów lektorskich itp. zaakceptowanych przez Zamawiającego; 

4. Postprodukcja – montaż i udźwiękowienie spotu reklamowego; 
5. Przedstawienie spotu do akceptacji Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego 

lub w miejscu przez niego wyznaczonym; 
6. Dokonanie ewentualnych korekt i przedstawienie ostatecznej wersji spotu; 
7. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kopii nośników wymaganych przez 

nadawców, w tym także na nośniku DVD. Ponadto Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu wersję spotu możliwą do umieszczenia w Internecie(format: 
mpeg-4, rozmiar: 2GB zalecana rozdzielczość: 1280 x 720 (16:9 HD) i 640 x 480 
(4:3 SD) / Format dźwięku: MP3 lub AAC) oraz na stronie internetowej 
Zamawiającego (w formatach .flv oraz .avi, .mpg oraz .mov). 

8. Spot w wersji polskiej. 
9. Przekazanie nieograniczonych praw autorskich do spotu, kompozycji muzyki i 

lektora – bez ograniczeń i na wszystkich polach ekspoatacji. 
10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła.  
11. Pola eksploatacji filmu promocyjno - informacyjnego: telewizja naziemna, 

satelitarna i kablowa, Internet, płyty CD i DVD (na użytek wewnętrzny wśród 
pracowników i kontrahentów), publiczne prezentowanie i wyświetlanie w tzw. 
telewizji przemysłowej, punktach sprzedaży produktów Klienta, na targach i 
konferencjach. 

12. Finalny materiał filmowy musi spełniać wymogi naziemnych i satelitarnych 
stacjach telewizyjnych działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 
Ponadto materiał filmowy musi spełniać wymogi jego emisji w kampanii 
internetowej z należytym zachowaniem wysokiej jakości dźwięku i obrazu. 

 
 
Zadanie nr 2  Emisja 30” spotu poklatkowego w telew izyjnych  

stacjach regionalnych   
 

1. Zadaniem Wykonawcy jest emisja 30’’ spotu poklatkowego w następujących 
telewizyjnych stacjach regionalnych:  
a. TVP Poznań 
b. TVP Bydgoszcz 
c. TVP Gdańsk 
d. TVP Szczecin 
e. TVP Warszawa 
f. TVP Wrocław 
g. TVP Gorzów Wlkp - lubuskie 
h. TVP Katowice 
i. TVP Łódź  
j. TVP Regionalna (OTV) 
k. WTK 



 
 

 

2. Liczba emisji w każdej z wymienionych stacji wynosi 20 emisji. 
3. Emisja spotu promocyjnego powinna odbyć się w dniach 1-30 kwietnia 2016r. 
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienie szczegółowego planu emisji do 

akceptacji Zamawiaj ącego w ci ągu 14 dni od dnia podpisania umowy  na realizację 
zadania. W przypadku braku akceptacji wskazanego planu emisji, Wykonawca 
zobligowany jest do jego korekty zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i 
niezwłocznego przedstawienia go po wskazanych korektach. 

5. Przynajmniej 60% emisji spotów winno być zrealizowane między godziną 18.00 - 22.00. 
6. Przynajmniej 30% emisji spotów dla stacji regionalnych winno być zrealizowane przed 

głównymi serwisami informacyjnymi poszczególnych  stacji. 
7. Wykonawca przedstawi dokumentację emisji reklam uwzględniającą godziny emisji, 

potwierdzoną przez stacje. 
 
 
INTERNET 

Zadanie nr 1  Działania na Facebooku 
 

1. Wykonawca będzie realizował działania na portalu Facebook na rynku polskim przy 
wykorzystaniu istniejącego konta Visit Wielkopolska do prowadzenia komunikacji. 

2. Komunikacja trwać będzie przez cały okres kampanii  
3. Przekazywanie użytkownikom ciekawostek nt. Chrztu Polski i przydatnych informacji 

turystycznych w atrakcyjnej formie (zdjęcia, wideo, infografiki itp.). 
4. Wykonawca zobowiązany jest dodawać co najmniej 5 wpisów tygodniowo w języku 

polskim. Cel na czas trwania kampanii tj. od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2016 roku to 
osiągnięcie minimalnej ilości fanów na poziomie 700 (na dzień publikacji ogłoszenia 
liczba fanów wynosi 9 977). 

5. Wykonawca zorganizuje minimum 1 konkurs na profilu Visit Wielkopolska na Facebooku 
podczas trwania kampanii. Szczegóły dotyczące konkursów, lista nagród oraz regulamin 
zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji w terminie 14 dni przed 
uruchomieniem konkursu. Wykonawca zapewni nagrody dla 3 pierwszych miejsc, o 
wartości 300 zł brutto w ramach każdego z konkursów. 

6. Właścicielem profilu po zakończeniu realizacji kampanii jest Zamawiający.     
7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dane, w tym pliki tekstów, zdjęć 

źródłowych oraz wszelkich innych danych zamieszczonym na profilu (login i hasła, 
nazwy). 

8. Wykonawca zaprosi do współpracy autora dokumentu z serii „Historia bez cenzury” 
celem nakręcenia odcinku nt. wpływu Chrztu 966 na losy państwa. Odcinek ten zostanie 
zamieszczony na profilu Wielkopolska na Facebooku podczas trwania kampanii. 
 

 
PRASA 
 

1. Wykonawca przygotuje i wyemituje inserty sponsorowane dotyczących Chrztu Polski – 
prasa codzienna ukazująca się w formie drukowanej o zasięgu ogólnopolskim, 

2. Przygotowanie obejmuje zarówno napisanie tekstu, pozyskanie zdjęć, złożenie artykułu 
oraz jego emisję. 

3. Odpowiednio wcześniej przed emisją Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
propozycję tekstu, a po jego akceptacji propozycję złożonego artykułu. 

4. Wykonawca do każdego artykułu zapewni odpowiednie, dostosowane do tematyki 
profesjonalne zdjęcia. Zdjęcia zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z pełnymi 
prawami autorskimi po wykonaniu zadania. 

5. Artykuły ukażą się w terminie trwania kampanii tj. od 1 do 30 kwietnia 2016 roku. 
Wykonawca przedstawi daty emisji do akceptacji Zamawiającemu. 



 
 

 

SZACOWANE KOSZTY 
 

 
Zadania 

 
Szacowana kwota netto 

 
Szacowana kwota brutto 

 
 

Produkcja i montaż 30 
sekundowego spotu 

poklatkowego 
 

  

 
Emisja spotu w telewizyjnych 

stacjach regionalnych 
 

  

 
Przygotowanie i emisja 

insertów sponsorowanych 
dotyczących Chrztu Polski –
prasa codzienna ukazująca 

się w formie drukowanej o 
zasięgu ogólnopolskim 

 

  

 
Działania w mediach 

społecznościowych typu 
Facebook m.in. produkcja i 

emisja w mediach 
społecznościowych odcinka 

z serii „Historia bez cenzury” 
nt. wpływu Chrztu 966 na 

losy państwa 
 

  

 
 

SUMA ŁĄCZNIE 
 

  

 
 
 
 
 


