Załącznik nr 1 do umowy GPG-I………
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Publikacja ogłoszeń prasowych w gazecie ogólnopolskiej dotyczących projektu pn.:
„Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów
morskich – porty w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie” Projekt POWR.02.19.00-00-PM02/17, współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu edytorskim, przygotowaniu
do druku i zamieszczeniu ogłoszeń prasowych, dotyczących projektu pn.: „Opracowanie
projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – porty
w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie”.
Publikacja ogłoszeń wynika z przepisów art. 37e ust. 1 pkt 1, pkt 4 oraz pkt 9 ustawy z dnia
21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2145 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1405 z późń. zm.).
Dyrektor właściwego terytorialnie urzędu morskiego, zobowiązany jest do podania
do publicznej wiadomości poprzez m.in. ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej, informacji:
o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu oraz możliwości składania uwag i wniosków,
wyłożeniu wykazów złożonych uwag i wniosków do planu, miejsc i terminów wyłożenia
projektu planu oraz dyskusji publicznej.
Ogłoszenia zostaną przygotowane i opublikowane zgodnie z poniższymi wymogami:
1. Zamówienie obejmuje opracowanie edytorskie 15 (piętnastu) ogłoszeń prasowych,
przygotowanie ich do druku oraz publikację na zasadach określonych w OPZ.
2. Za przygotowanie merytoryczne i dostarczenie treści ogłoszeń oraz oznaczeń
unijnych odpowiada Zamawiający.
3. Odbiorcami ogłoszeń będą osoby i instytucje na terenie Polski.
4. Dziennik, w którym zamieszczone zostaną ogłoszenia musi ukazywać się w postaci
drukowanej, co najmniej 5 razy w tygodniu.
5. Nakład każdego wydania dziennika, w którym zostaną zamieszczone ogłoszenia musi
być nie mniejszy niż 50 000 egzemplarzy oraz swoim zasięgiem musi obejmować
obszar całej Polski.
6. Zamawiający nie dopuszcza publikacji ogłoszeń w dziennikach, w których przeważają
treści o charakterze sensacji i skandalu.
7. Ogłoszenia bezwzględnie nie mogą sąsiadować z informacjami lub zdjęciami
o tematyce seksualnej lub kryminalnej – na tej samej stronie i na stronie
przeciwległej.
8. Miejsce umieszczenia ogłoszeń – dowolna strona
z ogłoszeniami lub komunikatami, z zastrzeżeniem pkt 7.
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9. Ogłoszenia będą wymiarowe, tj. powierzchnia zadruku stanowić wielkość
zbliżoną do formatu A4 (w zależności od wielkości modułów w danym dzienniku:
wielkość 297 mm x 210 mm (+,- 50 mm).
10. Ogłoszenia zamieszczone zostaną w układzie pionowym.
11. Przykładowy tekst jednego z ogłoszeń zamieszczono poniżej, z zastrzeżeniem,
że mogą one ulec niewielkim modyfikacjom.
12. Na ogłoszeniach muszą znaleźć się znaki: Funduszy Europejskich z nazwą Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz znak Unii Europejskiej z nazwą:
Europejski Fundusz Społeczny.

13. Data emisji – dowolny dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót i niedziel.
14. Ogłoszenia tekst czarno-biały, grafika w kolorze; tytuł ogłoszenia i artykułu – boldem.
Grafika - mapa obrazująca obszar objęty projektem planu - zgodnie z załącznikiem
przekazanym przez Zamawiającego (opcjonalnie).
15. Każdorazowo publikacja ogłoszeń odbywać się będzie na podstawie odrębnego
pisemnego zlecenia przekazanego Wykonawcy w formie elektronicznej na adres
mailowy wskazany w umowie i podpisanego przez osobę upoważnioną przez
Zamawiającego.
16. Do zlecenia publikacji będzie dołączany tekst ogłoszeń wraz z wymaganym
oznakowaniem unijnym, o którym mowa w pkt. 12 oraz załącznikiem graficznym
(opcjonalnie).
17. Przygotowane do druku ogłoszenia wymagają akceptacji Zamawiającego, co będzie
następować najpóźniej w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty ich otrzymania.
18. Tekst ogłoszeń zostanie opublikowany najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych
od daty otrzymania zlecenia publikacji wraz z tekstem ogłoszeń.
19. Przed publikacją ogłoszeń Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania
Zamawiającego o planowanej dacie i tytule gazety, w której one się ukażą.
20. Zamieszczanie ogłoszeń następować będzie seriami, sukcesywnie,
z harmonogramem projektu realizowanego przez Zamawiającego, tj.:
a)
b)
c)

zgodnie

publikacja ogłoszeń nr 1÷5 – III/IV kwartał 2017 r.,
publikacja ogłoszeń nr 6÷10 - IV kwartał 2017 r./I kwartał 2018 r.,
publikacja ogłoszeń nr 11÷15 - IV kwartał 2018 r.,

21. W przypadku nieprzewidzianej zmiany w harmonogramie projektu realizowanego
przez Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zmianie
terminu publikacji ogłoszenia.
22. Wykonawca przekaże każdorazowo, nie później niż do 4 dni roboczych po publikacji
ogłoszeń 1 (jeden) egzemplarz dziennika, w którym ogłoszenia się ukazały.
23. Rozliczenie będzie następować w oparciu o cenę jednostkową, wskazaną przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym.
24. Wykonawca jest zobowiązany współpracować z Zamawiającym na etapie realizacji
zamówienia, w szczególności zobowiązany jest konsultować wszelkie wątpliwości.
25. Zamawiający może podjąć decyzję o rezygnacji z publikacji ogłoszeń (bądź
niektórych z nich) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Przykładowy tekst ogłoszenia prasowego

OGŁOSZENIE
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia ………………………. 2017 r.
Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2145) oraz
art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późń. zm.),
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu
zagospodarowania przestrzennego Portu morskiego Szczecin zwanego dalej „projektem
planu” oraz prognozy oddziaływania na środowisko do tego planu.
Projekt planu obejmie morskie wody wewnętrzne w obszarze Portu morskiego w Szczecinie, objęte
granicami wskazanymi na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część ogłoszenia.
W granicach opracowania znajdują się również morskie wody wewnętrzne Kanału Iński Nurt i Basenu
Elektrowni.
Mapa obrazująca obszar projektu planu (będąca załącznikiem do niniejszego ogłoszenia),
publikowana jest na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie w Biuletynie Informacji
Publicznej (zakładka: Zawiadomienia i obwieszczenia): http://bip.ums.gov.pl/zawiadomienia-iobwieszczenia.html
Uwagi i wnioski do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko można składać
w terminie do dnia …………………………. 2017 r.:
a) w formie pisemnej, na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin,
b) lub elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP: Urzmorszc/skrytka
Uwagi i wnioski powinny zawierać:
a) nazwę planu, do którego składany jest wniosek lub uwaga,
b) oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres),
c) przedmiot wniosku lub uwagi,
d) opis obszaru, którego dotyczy wniosek lub uwaga (np. mapa morska z naniesieniem obrysu
obszaru, wykaz współrzędnych obszaru w układzie WGS 84 lub GRS80h, ew. inna forma
obrazująca położenie obszaru objętego wnioskiem),
e) uzasadnienie wniosku lub uwagi,
f) opis przedsięwzięcia zawierający dane, o których mowa w art. 62a ust. 1 Ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity: tekst jednolity: (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późń. zm.), w przypadku
przedsięwzięcia należącego do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko.
Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez
rozpatrzenia, chyba że organ właściwy zdecyduje o ich rozpatrzeniu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.
Formularz ułatwiający opracowanie uwag i wniosków dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej
(zakładka: Zawiadomienia i obwieszczenia) na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie:
http://bip.ums.gov.pl/zawiadomienia-i-obwieszczenia.html

