
Załącznik nr 1 do umowy 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 
Publikacja ogłoszeń prasowych w gazecie ogólnopolskiej dotyczących projektu pn.: 
„Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich 
– wody wewnętrzne portów w kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku” – w części 
dotyczącej portów województwa zachodniopomorskiego (portu morskiego w Kołobrzegu, 
Dźwirzynie i Darłowie). 
Projekt POWR.02.19.00-00-PM03/17, 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 – wody wewnętrzne 
portów w kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku” – w części dotyczącej portów 
województwa zachodniopomorskiego (portu morskiego w Kołobrzegu, Dźwirzynie i Darłowie). 
 
Publikacja ogłoszeń wynika z przepisów art. 37e ust. 1 pkt 1 oraz pkt 9 ustawy z dnia  
21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. 
z 2019 r., poz. 2169; z późn. zm.) oraz  przepisów  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 2020 r., poz. 283; z późn. zm.), zgodnie z którymi dyrektor właściwego terytorialnie urzędu 
morskiego zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości, poprzez m.in. ogłoszenie  
w prasie ogólnopolskiej, informacji o miejscu i terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu 
planu. 
 
Ogłoszenia zostaną przygotowane i opublikowane zgodnie z poniższymi wymogami:  

1. Zamówienie obejmuje opracowanie edytorskie 3 (trzech) 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 sąsiedniej.  

8. Miejsce umieszczenia ogłoszeń – dowolna strona redakcyjna lub strona z ogłoszeniami 
lub komunikatami, z zastrzeżeniem pkt 7.  

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. Na ogłoszeniach muszą znaleźć się znaki: Funduszy Europejskich z nazwą Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz znak Unii Europejskiej z nazwą: Europejski 
Fundusz Społeczny.  

11. Data emisji – dowolny dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót i niedziel.  

12. Ogłoszenia tekst czarno-biały, grafika w kolorze; tytuł ogłoszenia – boldem. Grafika - 
mapa obrazująca obszar objęty projektem planu - zgodnie z załącznikiem przekazanym 
przez Zamawiającego (opcjonalnie). 



 

   

13. Publikacja ogłoszeń poprzedzona zostanie pisemnym zleceniem przekazanym 
Wykonawcy w formie elektronicznej, na adres mailowy wskazany w umowie i podpisany 
przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.  

14. Do zlecenia publikacji dołączony zostanie tekst ogłoszeń wraz z wymaganym 
oznakowaniem unijnym, o którym mowa w pkt. 12 oraz załącznikami graficznymi 
(opcjonalnie). 

15. Przygotowane do druku ogłoszenia wymagają akceptacji Zamawiającego, co będzie 
następować najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od daty ich przekazania.  

16. Tekst ogłoszeń zostanie opublikowany najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od 
daty otrzymania zlecenia publikacji wraz z tekstem ogłoszeń.  

17. Przed publikacją ogłoszeń Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania 
Zamawiającego o planowanej dacie i tytule gazety, w której one się ukażą.  

18. Ogłoszenia opublikowane zostaną w jednej serii, w październiku lub listopadzie 2020 r. 

19. W przypadku nieprzewidzianej zmiany w harmonogramie projektu realizowanego przez 
Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zmianie terminu 
publikacji ogłoszeń. 

20. Wykonawca przekaże, nie później niż do 5 dni roboczych po publikacji ogłoszeń 1 (jeden) 
egzemplarz dziennika, w którym ogłoszenia się ukazały.  

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

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

23. Zamawiający może podjąć decyzję o rezygnacji z publikacji ogłoszeń bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


