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Załącznik nr 1 do umowy 
I Przedmiot zamówienia publicznego:  

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-reklamowej na terenie 
województwa pomorskiego związanej z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (PSR 2020). 
Kampania informacyjno-reklamowa będzie prowadzona w mediach komercyjnych, tj. w radio i prasie 
lokalnej działających na terenie województwa pomorskiego, na portalach społecznościowych, tj. 
Facebook, a także z wykorzystaniem banerów reklamowych i reklam magnetycznych na samochody. 
Powszechny Spis Rolny 2020 będzie prowadzony w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według 
stanu na 1 czerwca 2020 r. Głównym celem kampanii jest rozpowszechnienie wśród rolników 
województwa pomorskiego świadomości konieczności dokonania spisu ze szczególnym uwzględnieniem 
samodzielnego spisania się za pośrednictwem aplikacji internetowej. 

2. Promocja w regionalnych radiach komercyjnych. 

1) Emisja spotów reklamowych w co najmniej minimalnym zakresie określonym przez Zamawiającego 
(załącznik nr 1A). 

2) Zamawiający przekaże przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w 4 wariantach 20 
sekundowe radiowe spoty reklamowe w formacie mp3, które należy wykorzystać przy promocji spisu 
w radiach. Wykonawca przekaże otrzymane od Zamawiającego spoty elektronicznie wybranym 
rozgłośniom radiowym. Prawa autorskie oraz majątkowe prawa autorskie do przedmiotowych spotów 
przysługują GUS. 

3) Zamawiający wymaga, aby w pierwszej kolejności Wykonawca przekazał spoty reklamowe dwóm 
rozgłośniom radiowym, które swoim zasięgiem nadawania (słyszalności) pokrywają cały teren 
województwa pomorskiego i jednocześnie mają charakter regionalny. Zamawiający zalicza do nich 
Radio Kaszebe i Radio Plus. Prowadzenie kampanii reklamowej w tych mediach radiowych musi 
odbywać się codziennie od 1 września do 30 listopada br. co najmniej w liczbie i częstotliwości emisji 
spotów wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1A.   

4) Zamawiający wymaga, aby promocja spisu odbywała się również na antenie lokalnych rozgłośni 
radiowych, których udokumentowany zakres nadawania (słyszalności) pokrywa przynajmniej  
4 powiaty i jednocześnie wszystkie razem pokryją całe województwo pomorskie. Do tej grupy 
Zamawiający zalicza  m. in. Radio Norda FM, Radio Weekend, Radio RMF MAXXX Pomorze, Radio Tczew, 
Radio Malbork i Radio Starogard. Wymagany minimalny układ, liczby i częstotliwość emisji spotów 
przez poszczególne rozgłośnie radiowe Zamawiający określił w załączniku nr 1A. 

5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji harmonogram w układzie dziennym i 
godzinowym z proponowanymi terminami, częstotliwością i przedziałami czasowymi emisji spotów 
reklamowych z uwzględnieniem co najmniej minimalnych wymagań Zamawiającego zawartych w 
załączniku 1A. 

6) Ogłoszenie i przeprowadzenie 6 konkursów (po 2 w każdym miesiącu trwania spisu) dotyczących PSR 
2020 dla radiosłuchaczy (2 konkursy w Radiu Kaszebe, 1 w Radiu Plus, 1 w Radiu Tczew lub Malbork, 
1 w Radiu Norda FM oraz 1 w Radiu Weekend lub w Radiu RMF MAXXX Pomorze). Wykonawca przekaże 
harmonogram emisji konkursów wraz z terminami. Zamawiający przygotuje pytania i przekaże je 
Wykonawcy w celu przekazania redakcjom wskazanych rozgłośni. Zamawiający przekaże Wykonawcy 
nagrody rzeczowe, które następnie Wykonawca dostarczy laureatom/zwycięzcom wskazanym przez 
rozgłośnie radiowe. Przewiduje się, że w każdym konkursie nagrodzone będą 3 osoby. Przekazanie i 
odbiór nagród pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz pomiędzy Wykonawcą i osobami 
nagrodzonymi nastąpi protokolarnie.  

7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu meldunek za każdy miesiąc realizacji zadania dotyczącego 
nadawania spotów reklamowych w lokalnych rozgłośniach radiowych oraz organizowania konkursów 
radiowych. 
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3. Promocja w regionalnej prasie drukowanej i  internetowej 

1) Wynajem powierzchni reklamowej w prasie drukowanej Dziennika Bałtyckiego we wszystkich jego 
tygodnikach lokalnych (w 16, bez Trójmiasta) i na jego portalu internetowym w celu zamieszczenia 
materiałów promujących PSR 2020 w co najmniej minimalnym zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego w załączniku nr 1B. Materiały promocyjne Zamawiający będzie każdorazowo 
przekazywał Wykonawcy w terminie i z uwzględnieniem wymogów technicznych wskazanych przez 
Wykonawcę.  Materiał promocyjny, w tym np.: plakat musi być zamieszczony we wszystkich  
16 tygodnikach lokalnych Dziennika Bałtyckiego na minimum pół strony gazety. Natomiast materiały 
promocyjne i komunikaty na portal internetowy będą eksponowane codziennie przez cały okres 
trwania spisu (1 września – 30 listopada br.). Zamawiający będzie miał możliwość wymiany treści  
i formy materiału promującego (reklamy) według potrzeb Zamawiającego. 

2) ogłoszenie w 16 tygodnikach lokalnych Dziennika Bałtyckiego (na minimum pół strony gazety) co 
najmniej 3 konkursów wiedzy o PSR 2020 dla czytelników, na przemian z materiałami promocyjnymi 
(np.; plakatami spisowymi) zgodnie z minimalnymi wymogami określonymi w załączniku nr 1B. 
Zamawiający przygotuje i przekaże Wykonawcy materiał informujący o konkursie i jego formie 
w terminie i z uwzględnieniem wymogów technicznych wskazanych przez Wykonawcę. Zamawiający 
przekaże Wykonawcy nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów. Przewiduje się, że w każdym 
konkursie nagrodzone będą 3 osoby. Wykonawca dostarczy je laureatom/zwycięzcom wskazanym 
przez Zamawiającego. Przekazanie i odbiór nagród pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz 
pomiędzy Wykonawcą i osobami nagrodzonymi nastąpi protokolarnie. Wykonawca sukcesywnie 
będzie przekazywał Zamawiającemu protokoły przekazania nagród laureatom konkursów. 

3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji harmonogram z proponowanymi terminami 
ukazania się materiałów promocyjnych (w tym np.: plakatu) i ogłoszeń o konkursach z 
uwzględnieniem co najmniej minimalnych wymagań Zamawiającego zawartych w załączniku 1B. 

4) Prawa autorskie oraz majątkowe prawa autorskie do przedmiotowych materiałów graficznych 
przysługują GUS i US Gdańsk. 

5) Wykonawca za każdy miesiąc realizacji zadania dotyczącego zamieszczenia materiałów promujących 
PSR 2020 w 16 tygodnikach lokalnych Dziennika Bałtyckiego przekaże Zamawiającemu pisemny 
meldunek w postaci protokołów wykonania usługi, do którego dołączone zostaną wycinki gazet ze 
stronami, na których materiały promocyjne  (tj. np.: plakat, ogłoszenie dotyczące konkursu itp.) 
zostały zamieszczone wraz ze stroną określającą datę wydania dodatku lokalnego Dziennika 
Bałtyckiego, a w przypadku serwisu internetowego zrzutami ekranu opublikowanych materiałów wraz 
z  linkami do odpowiednich stron.   

4. Promocja z wykorzystaniem banerów drukowanych. 

Wykonawca zleci druk 15 banerów według projektu graficznego dostarczonego przez Zamawiającego 
(orientacyjne wymiary: 200 cm x 100 cm). Przygotowane banery Wykonawca zamieści w 15 głównych, 
najczęściej odwiedzanych przez rolników województwa pomorskiego miejscach, np.: punktach skupu, 
hurtowniach sprzedaży maszyn rolniczych, nawozów, pasz itp. Wykonawca przekaże do akceptacji 
proponowaną lokalizację ekspozycji wspomnianych banerów reklamowych. Czas ekspozycji banerów 
to 1 września do 30 listopada br. Wykonawca zapewnia usunięcie reklamy po zakończeniu okresu 
ekspozycji. Prawa autorskie oraz majątkowe prawa autorskie do przedmiotowych materiałów 
graficznych przysługują GUS i US Gdańsk. W ramach monitoringu realizacji zadań Wykonawca 
zobowiązany będzie do przesyłania Zamawiającemu zdjęcia/pliku wideo z lokalizacją ekspozycji 
reklamy w każdym tygodniu w okresie wrzesień – listopad br. 

5. Promocja na portalu społecznościowym Facebook. 

Prowadzenie przez Wykonawcę kampanii reklamowej promującej Powszechny Spis Rolny 2020 na 
profilu Facebook Zamawiającego. Profil prowadzony będzie przez Zamawiającego – po stronie 
Zamawiającego leży publikowanie postów, tworzenie wydarzeń itd. Celem kampanii jest przede 
wszystkim przekierowanie na stronę internetową GUS do aplikacji umożliwiającej dokonanie spisu 
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przez Internet oraz do przekierowania do konkretnych postów dotyczących Powszechnego Spisu 
Rolnego 2020. Okres trwania kampanii to 1 września do 30 listopada br. Kampania reklamowa ma być 
prowadzona w ścisłej współpracy Wykonawcy i Zamawiającego. 

6. Promocja z wykorzystaniem reklam magnetycznych na samochody. 

Wykonawca zamówi magnesy reklamowe na samochody osobowe (według projektu graficznego 
dostarczonego przez Zamawiającego). Orientacyjny wymiar: 30 cm x 50 cm, a minimalna ilość: 600 szt. 
Wykonawca zobowiązany będzie do dystrybucji tych reklam do Urzędów Gmin z terenu województwa 
pomorskiego (według wykazu dostarczonego przez Zamawiającego). Termin realizacji zadania to 
pierwszy tydzień września br. Prawa autorskie oraz majątkowe prawa autorskie do przedmiotowych 
materiałów graficznych przysługują GUS i US Gdańsk. 

7. Płatność za wykonane usługi nastąpi w 3 transzach miesięcznych odpowiednio w wielkości 30%, 30% i 
40% kwoty zamówienia na podstawie przekazanych przez Wykonawcę comiesięcznych informacji 
(protokołów) o zrealizowanych zadaniach. 


