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Załącznik nr 1 do umowy znak: 
 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
Publikacja artykułu na temat realizacji projektu pn. „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia 
powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód 
wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Szczecinie” 

 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu do druku i publikacji artykułu 
informacyjnego, dotyczącego projektu pn.: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego  
i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości 
Urzędu Morskiego w Szczecinie”.  
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,  
działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na 
klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska,  
typ projektu 2.1.1 „Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych/ planistycznych,  
podtyp a. Opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych i planistycznych z zakresu 
gospodarowania wodami” 
 
 
Artykuł zostanie przygotowany i opublikowany zgodnie z poniższymi wymogami:  

1. Zamówienie obejmuje przygotowanie go do druku oraz publikację jednego artykułu 
informacyjnego na zasadach określonych w OPZ.  

2. Za przygotowanie merytoryczne i dostarczenie treści artykułu oraz oznaczeń unijnych 
odpowiada Zamawiający.  

3. Dziennik, w którym zamieszczony zostanie artykuł musi ukazywać się w postaci drukowanej, 
co najmniej 5 razy w tygodniu.  

4. Dziennik, w którym zostanie zamieszczony artykuł musi swoim zasięgiem obejmować 
obszar województwa zachodniopomorskiego.  

5. Zamawiający nie dopuszcza publikacji artykułu w dzienniku, w którym przeważają treści  
o charakterze sensacji i skandalu.  

6. Artykuł bezwzględnie nie może sąsiadować z informacjami lub zdjęciami o tematyce 
seksualnej lub kryminalnej – na tej samej stronie i na stronie przeciwległej.  

7. Miejsce umieszczenia artykułu – dowolna strona redakcyjna lub strona z ogłoszeniami  
lub komunikatami, z zastrzeżeniem pkt 6.  

8. Artykuł będzie wymiarowy, tj. powierzchnia zadruku zbliżoną do wymiarów ok. 150mm x 180 
mm (w zależności od wielkości modułów w danym dzienniku).  

9. Data emisji – dowolny dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót i niedziel.  
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10. Artykuł: tekst czarno-biały, grafika w kolorze; tytuł ogłoszenia i artykułu – boldem. Grafika - 
mapa obrazująca obszar objęty projektem planu - zgodnie z załącznikiem przekazanym 
przez Zamawiającego. 

11. Przed publikacją danego artykułu, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania 
Zamawiającego o planowanej dacie i tytule gazety, w której on się ukaże.  

12. Publikacja artykułu planowana jest do 10 grudnia 2018 r.  

13. Wykonawca przekaże, nie później niż do 4 dni roboczych po publikacji artykułu, 1 (jeden) 
egzemplarz dziennika, w którym artykuł się ukazał.  

14. Rozliczenie nastąpi w oparciu o cenę jednostkową, wskazaną przez Wykonawcę  
w formularzu ofertowym.  

15. Wykonawca jest zobowiązany współpracować z Zamawiającym na etapie realizacji 
zamówienia, w szczególności zobowiązany jest konsultować wszelkie wątpliwości.  

 

 
 
 
 
 
 


