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Poznań, dnia 28 sierpnia 2015 roku  

 
 
 

Rozeznanie rynku na realizacj ę zadania  
pn. Opracowanie Programu promocji turystycznej woje wództwa 

wielkopolskiego w Internecie 
 
 
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 zadania 
polegającego na opracowaniu Programu promocji turystycznej województwa 
wielkopolskiego w Internecie. 
 
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 na 
realizacj ę zamówienia do dnia 4 wrze śnia 2015 r. godz. 12:00. 
 
Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 

 
Z wyrazami szacunku, 

 
 

Dobiesława Dembecka 
Kierownik Projektu 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zwraca si ę z uprzejm ą pro śbą o wycen ę poni żej 
przestawionego zadania. Wst ępną szacunkow ą wycen ę prosz ę przygotowa ć podaj ąc cen ę 
netto i brutto: 
 
 
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Program promocji turystycznej województwa wielkopol skiego w Internecie  powinien 
obejmować co najmniej   następujące elementy: 
 

1. Diagnoza sytuacji w sferze promocji turystycznej województwa wielkopolskiego                   

w Internecie.  

2. Analiza SWOT (stanowiąca podsumowanie diagnozy, zawierająca element oceny). 

3. Cele i zadania Programu.  

4. Priorytety i/lub działania – wynikające z układu celów i stanowiące jego rozwinięcie, 

które będą zawierały dostępne instrumentów wsparcia jak m.in.  

a)  skuteczne środki i narzędzia promocji w Internecie (przy uwzględnieniu grup 

docelowych celem uzyskania efektywniejszego przekazu) oraz zasadach 

dostępu do nich przez kadry odpowiedzialne za marketing internetowy,  

b)  wykorzystanie mediów społecznościowych,  

c)  nowoczesne trendy w promocji internetowej,  

d)  przebudowa serwisów internetowych www.wielkopolska.travel oraz 

www.wot.org.pl  m.in. ustalenie kluczowych celów i przygotowanie planu działań 

(z uwzględnieniem grupy docelowej), zaplanowanie funkcjonalności serwisu – 

cele i rozwiązania, doprecyzowanie założeń, stworzenie projektu graficznego, 

rozwiązania wskazujące możliwość interakcji serwisu z grupą docelową celem 

bieżącego udoskonalania tzw. sprzężenie zwrotne jak np. statystyki, fora 

internetowe, kontakty mailowe, księga gości itp., wskazanie nowoczesnych 

narzędzi i środków skutecznej promocji nowopowstałego serwisu jak np. 

pozycjonowanie, kampanie banerowe lub w innych mediach itp. 

e)  możliwości związane z dokształcaniem kadr w zakresie marketingu 

internetowego,  

5. Harmonogram, system i zasady wdrażania na lata 2016 – 2017 

6. Zasady wsparcia finansowego jak m.in. możliwości dofinansowania działań w 

ramach dostępnych programów rozwoju regionalnego i innych – konieczność 

korespondowania z zasadami przewidzianymi w tych programach, 

7. Kosztorys działań, 

8. Realizacja Programu Promocji w Internecie województwa wielkopolskiego; w tym  

założenia, przygotowania do realizacji Programu, partnerzy uczestniczący                        

w realizacji Programu, sposób przedstawienia koncepcji, przebieg i efekty Programu  

9. Rezultaty i założenia do realizacji Programu oraz wnioski i rekomendacje dotyczące 

wdrażania Programu. 

 



 
 

 

Program operacyjny powinien stanowić uszczegółowienie i uzupełnienie zapisów zawartych we 

wstępnym dokumencie Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Wielkopolskim do roku 2020  

(dokument w trakcie opracowywania), a jego zakres rzeczowy powinien wynikać z układu 

priorytetów i przyjętych w niej celów strategicznych. Program powinien być również zgodny ze 

„Zaktualizowaną Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku” oraz z Programem 

rozwoju zasobów ludzkich i struktur organizacyjnych turystyki w Wielkopolsce – horyzony 

czasowy do 2020 roku.                        

 

Program operacyjny powinien być przygotowany z perspektywy samorządu wojewódzkiego oraz 

winien być przeznaczony dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz innych podmiotów 

działających w poszczególnych obszarach, których program dotyczy.  

  

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie Programu w formie drukowanej i elektronicznej 

oraz opracowanie prezentacji multimedialnej. 

 

Program operacyjny promocji turystycznej województwa wielkopolskiego powstać powinien 

metodą partycypacyjno-ekspercką polegającą na połączeniu pracy Zamawiającego, Wykonawcy    

i wkładu pracy członków  powołanego przez Zamawiaj ącego  Zespołu Programowego 

 

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia 

niezwłocznie po podpisaniu umowy. Wymagany termin wykonania umowy, w tym 

protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia, wyznacza się do 18.12.2015 roku. 

2) Wielkopolska Organizacja Turystyczna prosi o uwzględnienie w przygotowanej przez 

Państwa ofercie wszystkich możliwych kosztów związanych z realizacją wskazanego 

zadania, w tym przede wszystkim: koszty związane z przekazaniem wersji drukowanej i 

elektronicznej gotowego przedmiotu zamówienia, koszty dojazdu do Zleceniodawcy 

celem konsultacji, koszty przeniesienia praw autorskich itp. 

 

 

 

 


