
 

Rozeznanie rynku – przygotowanie oraz wdrożenie 

elementów kampanii komunikacyjnej Europejskiego Roku 

Wolontariatu 2011 w Polsce 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

      Przedmiotem niniejszego rozpoznania cenowego jest udzielenie odpowiedzi na 

następujące pytania: 

1) wycena przygotowania oraz wdrożenia kampanii komunikacyjnej Europejskiego Roku 

Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską, zwanego dalej ERW 2011, 

ustanowionego Decyzją Rady Komisji Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r. 

(2010/37/WE) na rok 2011 według schematu określonego w Załączniku z podaniem kwot 

netto i brutto dla każdego zadania. 

2) sporządzenie kosztorysu realizacji zadań określonych w załączniku z uwzględnieniem 

poszczególnych elementów i kosztów jednostkowych w ramach każdego działania. 

2. TERMIN REALIZACJI: 1.01 – 31.12.2011 r. 

3. CELE KAMPANII KOMUNIKACYJNEJ: 

1.  Oczekiwania wobec przekazu 

 

Na mocy Decyzji 2010/37/WE każdy kraj członkowski został zobowiązany do 

wyłonienia organu odpowiedzialnego za jego uczestnictwo w Europejskim Roku 

Wolontariatu. W Polsce organem tym, zwanym Krajowym Organem Koordynującym dla 

Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce (KOK), zostało Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej (MPIPS). Komórką organizacyjną, odpowiedzialną za prace nad 

Krajowym Planem Działania dla ERW 2011 w Polsce jest Departament Pożytku Publicznego 

(DPP). 

Komisja Europejska we współpracy z wyłonionym przez siebie podmiotem  

zewnętrznym (P.A.U. Education) inicjuje kampanię promocyjną ERW 2011 na poziomie Unii 

Europejskiej. Kampania krajowa jest zgodna z działaniami przewidzianymi w kampanii 

europejskiej. Zestaw narzędzi komunikacyjnych zostanie udostępniony przez KE. 

Zamawiający, jako KOK dla ERW 2011 w Polsce, zgodnie z Decyzją Rady UE, oparł swoje 

działania na ścisłej współpracy z wszystkimi interesariuszami Roku, także w zakresie działań 

dotyczących szeroko rozumianej komunikacji oraz promocji ERW 2011. Działania będą 

koordynowane przez Zamawiającego, działającego jako KOK, w celu zapewnienia ich 

komplementarności  oraz zagwarantowania dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców – 

opinii publicznej i społeczeństwa, a także poszczególnych grup społecznych, instytucji i 

organizacji pozarządowych. 

Dobrze zaplanowana i poprawnie wdrożona kampania komunikacyjna jest warunkiem 

powodzenia idei towarzyszących Europejskiemu Rokowi Wolontariatu 2011 w Polsce. Całość 

strategii komunikacji ERW 2011 posiada charakter służebny wobec priorytetów oraz celów, 

tak wspólnotowych jak i krajowych. Europejski Rok Wolontariatu wymaga skutecznej i 



przemyślanej komunikacji, tak aby szeroka idea wolontariatu dotarła do świadomości 

społecznej (w tym zwłaszcza świadomości wyodrębnionych grup docelowych). Oczekuje się 

zatem, aby działania oraz narzędzia, uruchomione w ramach realizacji strategii 

komunikacyjnej, były zawsze adekwatne do celów oraz możliwie optymalnie dostosowane do 

odbiorcy. 

Wszystkie działania komunikacyjne posiadają wspólny podstawowy cel, jakim jest 

poinformowanie możliwie najszerszej grupy odbiorców o obchodach ERW 2011. 

Zamawiający pragnie dołożyć wszelkich starań zmierzających do właściwego 

rozpropagowania idei ERW 2011 w czasie trwania całej inicjatywy. 
 

2. Uszczegółowienie celów kampanii 
 

Szczegółowe cele kampanii komunikacyjnej to: 

 

-  kreowanie pozytywnego, atrakcyjnego wizerunku wolontariatu oraz wolontariusza; 

-  eksponowanie dobrych praktyk, wzorców, rozwiązań (także systemowych) w dziedzinie 

wolontariatu; 

-  rozbudzanie w obywatelach postaw pro publico bono; 

- przełożenie zbudowanej świadomości na bardziej sprecyzowane postawy  oraz działania w  

dłuższej perspektywie. 

 

W efekcie planowanej kampanii powinien wzrosnąć poziom świadomości i wiedzy na temat 

wolontariatu wśród mieszkańców naszego kraju. 

 

Bezpośrednią konsekwencją kampanii powinna być rosnąca ilość wejść na stronę internetową 

ERW 2011 oraz wzrost zainteresowania możliwościami, jakie niesie ze sobą wolontariat. 

 

Kampania komunikacyjna musi mieć zasięg ogólnopolski. Musi być realizowana ponadto w 

mediach branżowych, pozarządowych, powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z obszarami 

działań wolontariuszy, co najmniej na portalu internetowym ngo.pl. 

 

3. Grupy docelowe podstawowe 
 

Strategia komunikacji obejmuje wskazane poniżej grupy docelowe, do których skierowane 

zostaną działania informacyjno-promocyjne. Do podstawowych grup odbiorców działań 

zalicza się przede wszystkim ogół społeczeństwa (bez szczególnych wskazań na zmienne 

społeczno-demograficzne, co wynika ze specyfiki wolontariatu, jako aktywności, którą może 

podjąć potencjalnie każdy obywatel); szczególnie jednak zostanie uwzględniona młodzież. 

Ponadto pośrednimi odbiorcami działań będą instytucje, organizacje oraz podmioty życia 

społecznego korzystające/mogące potencjalnie skorzystać z aktywności wolontariackiej:  

• organizacje pozarządowe, organizacje kościelne i związki wyznaniowe oraz inne 

podmioty sektora non profit; 

• instytucje administracji publicznej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; 

• podmioty sektora prywatnego, a więc firmy, korporacje, pracodawcy itp. w kontekście 

wolontariatu pracowniczego, 

a także sami wolontariusze. 



4.  Grupy docelowe poboczne: 
 

Pośrednio przekaz komunikacyjny zostanie skierowany także do środowisk opiniotwórczych, 

decydentów oraz liderów opinii (artystów, przedstawicieli kościołów i związków 

wyznaniowych, sportowców, publicystów itp.), traktując jednak powyższe środowiska nie 

tylko jako grupę odbiorów komunikatu ERW 2011, ale także jako jego multiplikatora.  

 

Wreszcie, szczególnym adresatem oraz multiplikatorem działań komunikacyjnych 

dotyczących wolontariatu będą media (ogólnopolskie oraz regionalne). 

 

Przekaz będzie w miarę możliwości zdywersyfikowany, dopasowany do odbiorcy, a zatem w 

swej istocie różnorodny. W tym celu zakłada się dopasowanie narzędzi oraz form dotarcia z 

przekazem komunikacyjnym do wszystkich grup odbiorców. 

 

5. Czas trwania kampanii  
 

          Wydarzenie, jakim jest Europejski Rok Wolontariatu  2011, ze swojej definicji zakreśla 

już pewien horyzont czasowy trwania kampanii.. Działania w jej ramach będą realizowane w 

przybliżeniu w okresie całego roku kalendarzowego tym, niemniej poszczególne narzędzia 

komunikacyjne będą wykorzystywane z różnym natężeniem w ciągu całego okresu trwania 

kampanii: 

 

 

Narzędzie/ działanie w 

ramach kampanii 

Przewidywany czas  

wykorzystania narzędzia 

Strona internetowa 

ERW 2011 

03.01.2011 – 09.12.2011  

Kampania internetowa 2 odsłony kampanii:  

zgodnie z Harmonogramem określonym w pkt. IV Szczegółowego 

Opisu Przedmiotu Zamówienia 

Kampania outdoorowa 

(w tym: w środkach 

transportu) 

2 odsłony kampanii:  

zgodnie z Harmonogramem określonym w pkt. IV Szczegółowego 

Opisu Przedmiotu Zamówienia 

Obsługa PR wybranych 

wydarzeń, warsztaty 

dla dziennikarzy 

Wybrane okresy (wydarzenia jedno i kilkudniowe) w roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK – ZAŁOŻENIA KAMPANI KOMUNIKACYJNEJ ERW 2011 W 

POLSCE 

 

 

ZADANIA WYKONAWCY: 

Wycena przygotowania i realizacji kampanii powinna zawierać koszty związane z 

następującym zakresem zadań wykonawcy: 

1. Zadania Wykonawcy: 

 

1) Przygotowanie w ramach oferty koncepcji działań komunikacyjnych z uwzględnieniem 

strategii mediowej (zaplanowanie mediów, przygotowanie media planu oraz harmonogramów 

działań); 

2) Zaprojektowanie kampanii od strony kreatywnej, z uwzględnieniem kreacji przygotowanej 

przez P.A.U. Education na potrzeby kampanii ogólnoeuropejskiej – w szczególności spotów, 

haseł, logotypów (przygotowanie koncepcji, kreacji i materiałów do emisji) – koncepcja w 

ramach oferty; kreacja i materiały do emisji - po podpisaniu umowy. 

3) Pełne wdrożenie kampanii wg założeń – po podpisaniu umowy. 

4) Raportowanie kampanii – po podpisaniu umowy. 

 

2.  Oczekiwania wobec oferty: 

 

Od wykonawcy oczekuje się zaproponowania całościowej i sprecyzowanej koncepcji 

działań o charakterze komunikacyjnym w zakresie Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w 

Polsce. Wykonawca opracuje strategię, a następnie będzie ją wdrażał – na każdym etapie – 

we współpracy z podmiotem wyłonionym przez Komisję Europejską (P.A.U. Education) przy 

merytorycznej i organizacyjnej koordynacji ze strony Zamawiającego.  
  

Koncepcja kampanii zaproponowana w ofercie musi uwzględniać minimum 

następujące działania: 

A. Zbudowanie, uruchomienie, zarządzanie, redakcja oraz hosting strony internetowej 

ERW 2011 w Polsce. 

B. Zaplanowanie strategii mediowej i media planu dla kampanii w Internecie oraz jej 

wdrożenie z wyłączeniem prowadzenia profili ERW na portalach społecznościowych.   

C. Zaplanowanie oraz wdrożenie ogólnopolskiej kampanii na nośnikach outdoor oraz w 

środkach komunikacji miejskiej. 

D. Obsługa public relations wybranych wydarzeń związanych z obchodami ERW 2011 

w Polsce: 

- konferencja prasowa/ briefing prasowy inaugurujący obchody ERW 2011 w Polsce  

- seminarium „Prawna rzeczywistość funkcjonowania wolontariatu w Europie”,  

planowana na maj 2011 roku; 

           -  konferencja „E-wolontariat”; 



           -  promocja ERW 2011 w strefie NGO na Festiwalu OPENER, Festiwalu Przystanek 

Woodstock Kostrzyn n/Odrą (lipiec, lipiec/sierpień 2011), a także w ramach OFF Festival 

(Katowice, sierpień 2011); 

           -  rozstawienie pawilonu promującego ERW 2011 w ramach EYV Tour 2011; 

           -  konferencja zamykająca obchody ERW 2011 w Europie, planowana na grudzień  

2011 r. w Warszawie.  

E. Koncepcja kreatywna kampanii, w tym: zaproponowanie sloganów uzupełniających w 

stosunku do oficjalnego sloganu dostarczonego przez PAU Education oraz produkcja 

materiałów komunikacyjnych związanych z ERW 2011. Wszystkie narzędzia komunikacyjne 

powinny charakteryzować się spójną, jednolitą szatą graficzną z zachowaniem wzorców 

graficznych i wspólnych motywów przewodnich wskazanych przez PAU Education 

przekazanych wykonawcy przez Zamawiającego dla wszystkich materiałów. 

F. Zorganizowanie warsztatów dla dziennikarzy z tematyki ERW 2011 w Polsce. 

G. Opracowanie raportu cząstkowego i końcowego z przeprowadzonych działań i 

dostarczenie go do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej. 

Uszczegółowienie zadań: 

Ad. A. Portal, strona internetowa ERW 2011 Polska. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zbudowania oraz utrzymania strony internetowej ERW 

2011 w Polsce. Do zadań wykonawcy w tym zakresie będzie należało: 

• wykupienie domeny dla strony internetowej ERW 2011 w Polsce; 

• zbudowanie oraz hosting strony internetowej ERW 2011 w Polsce (także w wersji 

tekstowej dla słabo widzących oraz wersji anglojęzycznej); 

• nadanie jej osobnego adresu internetowego, propozycja całości projektu graficznego 

spójnego z pozostałymi narzędziami kampanii; 

• ekspozycja nazwy wydarzenia oraz logo ERW 2011 (wersji angielskiej i polskiej), 

logo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, logo Departamentu Pożytku Publicznego; loga 

organizacji partnerskich; 

• stworzenie stałych zakładek tematycznych/elementów, o stałych tytułach: 

1. ERW 2011 w Polsce i Europie; 

2. Kalendarium wydarzeń (uwzględni wydarzenia organizowane przez KOK, zaś 

poszczególni partnerzy dostarczą opisów swoich działań – zwłaszcza działania uwzględnione 

w Krajowym Planie Działania dla ERW 2011 w Polsce);  

3. Wolontariat w badaniach (dokumenty, raporty, opracowania – także dostarczane przez 

partnerów); 

4. Dobre praktyki (jak wyżej, gromadzenie oraz promocja dobrych rozwiązań w obszarze 

wolontariatu); 

5. Ja – wolontariusz (zakładka prezentująca sylwetki „zwykłych” wolontariuszy, 

opisująca ich historie oraz bieżące zaangażowanie w działania pro bono); 

6. Ambasadorowie ERW 2011/Komitet Honorowy ERW 2011 (zakładka prezentująca 

sylwetki Ambasadorów oraz członków Komitetu – imię, nazwisko, wizerunek, wywiad, 

sylwetka itp.); 

7. Organizacje partnerskie (linki do stron internetowych wraz z krótkim opisem 

organizacji, ewentualnie logo); 

8. Jesteśmy na Facebooku! (linki wraz z ikonkami do portali internetowych, w ramach 

których będzie promowany ERW 2011); 

9. Materiały do pobrania (materiały promocyjne itp.); 

10. Newsletter (do rozważenia); 



11. Forum; 

12. FAQ; 

13. Kontakt. 

 

• Powyższe punkty stanowią minimum. Zakłada się możliwość rozbudowy strony o 

stosowne dodatki; 

• Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia statystyk odwiedzin strony, co 

najmniej w ujęciu tygodniowym oraz mapy kliknięć oraz udostępniania ich do wiadomości 

Zamawiającego; 

• Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie 

administrowania strony internetowej ERW 2011 w Polsce. Ponadto wykonawca przygotuje 

Instrukcję obsługi strony dostępną dla pracowników. 

 

Założenia:  

 

• Strona powinna być uruchomiona z dniem 03.01.2011 r. i objęta hostingiem 

wykonawcy do dnia 09.12.2011 r. 

• Wygląd strony musi być jednolity z pozostałymi materiałami informacyjnymi i 

promocyjnymi stworzonymi na potrzeby promocji ERW 2011. 

• Strona powinna być przyjazna, czytelna, intuicyjna dla odbiorcy w każdym wieku. 

• Strona powinna zawierać wersję tekstową dla słabo widzących oraz wersję 

anglojęzyczną; 

• Funkcjonowanie strony poprzedzone będzie promocją w możliwie szerokiej grupie 

odbiorców. 

• Podmiot realizujący kampanię komunikacyjną zostanie zobowiązany do stworzenia 

Instrukcji obsługi strony internetowej ERW, służącej pracownikom DPP oraz do 

przeszkolenia tychże pracowników w zakresie podstawowej obsługi strony. Strona nie może 

zawierać treści błędnych, obraźliwych dla osób lub grup społecznych lub instytucji, ani 

niekorzystnych z punktu widzenia wizerunku ERW. 

• Wykonawca zobowiązuje się do redagowania strony internetowej pod nadzorem 

merytorycznym Zleceniodawcy, w szczególności dokonywać publikacji materiałów 

nadsyłanych przez Zleceniodawcę oraz inne podmioty (organizacje pozarządowe). 

Zleceniodawca sprawuję kontrolę merytoryczną nad publikowanymi materiałami i może 

zażądać zdjęcia ze strony internetowej materiałów zawierających błędy, wulgaryzmy lub 

treści niekorzystne z punktu widzenia wizerunku ERW 2011 oraz Krajowego Organu 

Koordynującego.  

• Zleceniobiorca zobowiązuje się informować na stronie internetowej o profilach ERW 

prowadzonych na portalach społecznościowych w nurcie social media, przez wskazane przez 

Zleceniodawcę podmioty wyłonione przez Zleceniodawcę w drodze otwartego konkursu ofert 

do prowadzenia kampanii w tym zakresie. 

Ad. B. Zaplanowanie strategii mediowej i media planu dla kampanii w Internecie oraz 

jej wdrożenie z  wyłączeniem prowadzenia profili ERW na portalach społecznościowych 

Wykonawca zaplanuje oraz wdroży kampanię komunikacyjną w Internecie. Kampania będzie 

realizowana w dwóch odsłonach określonych w pkt. IV – Harmonogramie (ma ona wzmocnić 

oraz uzupełnić kampanię outdoorową) na zaproponowanych przez wykonawcę portalach 

internetowych wraz z uzasadnieniem wyboru oraz dostarczeniem Zamawiającemu media 

planu. Kampania ta będzie prowadzona z wyłączeniem działań w nurcie social media, 

jednakże ma być prowadzona we współpracy z organizacją/organizacjami wyłonionymi przez 



Zleceniodawcę w drodze odrębnego konkursu do prowadzania kampanii na portalach 

społecznościowych, w szczególności poprzez informowanie w ramach prowadzonej kampanii 

o istnieniu profili ERW 2011 na wskazanych przez Zamawiającego portalach oraz 

przekazywanie podmiotom prowadzącym te profile opracowań kreacyjnych służących 

jednolitej wizualnie komunikacji w ramach działań obu podmiotów. 

Ad. C. Zaplanowanie oraz wdrożenie ogólnopolskiej kampanii na nośnikach outdoor, w 

tym kampanii w środkach komunikacji miejskiej (outdoor mobilny) 

Wykonawca jest zobowiązany do zaplanowania oraz wdrożenia kampanii outdoorowej, na 

nośnikach takich jak np. billboardy, nośniki wielkoformatowe, citylighty i inne, wraz z 

uzasadnieniem ich doboru. Do zadań wykonawcy w tym zakresie będzie należało: 

 

 zaproponowanie (wraz z uzasadnieniem) rodzajów nośników wraz z ich lokalizacją i 

najbardziej korzystną liczbą nośników dla danej lokalizacji z uwzględnieniem wszystkich 

16 województw (zasięg ogólnopolski), przy założeniu, że m.in. billboardy będą 

umieszczane w bliskiej okolicy głównych ciągów komunikacyjnych wybranych miast, 

dworców PKP/PKS, uczelni wyższych, instytucji pomocy społecznej oraz opieki 

zdrowotnej, a także centrów handlowych; 

 wykupienie przestrzeni wybranych nośników (na okres obu odsłon kampanii określonych 

w Harmonogramie) celem umieszczenia na terenie każdego z województw (duże miasta, 

mniejsze miasta) w sumie po 50 szt. reklamy outdoorowej; 

 zaplanowanie oraz wdrożenie kampanii komunikacyjnej w środkach transportu 

publicznego (outdoor mobilny) w 10 największych miastach Polski (w Warszawie 

główny nacisk na metro), w okresie obu odsłon kampanii określonych w 

Harmonogramie, po 30 sztuk ramek w wybranych środkach transportu w każdym 

mieście; 

 zapewnienie pełnej obsługi kampanii, przede wszystkim: zaprojektowanie 2 rodzajów 

wzorów graficznych (na 2 odsłony kampanii) reklamy outdoorowej: billboard, citylight 

oraz ramek w środkach transportu komunikacji miejskiej; druk plakatów przeznaczonych 

na wybrane nośniki kampanii outdoorowej wraz z zapasem wymaganym przez 

właściciela nośników, wyklejenie, ekspozycję, montaż/demontaż; 

 zapewnienie stałej, bieżącej kontroli jakości wyeksponowanych nośników zewnętrznych; 

 zapewnienie dokumentacji dowodowej realizowanych działań (w szczególności 

dokumentacja fotograficzna dostarczona Zleceniodawcy na płycie CD po zakończeniu 

działań komunikacyjnych); 

 dokonanie przez wykonawcę pomiaru ogólnych efektów realizacji kampanii 

outdoorowej. 

 

Ad. D. Obsługa public relations wybranych wydarzeń związanych z obchodami ERW 

2011 w Polsce  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia relacji prasowej i medialnej (z 

uwzględnieniem mediów regionalnych oraz lokalnych) z wydarzeń związanych z obchodami 

ERW 2011 w Polsce, w tym zwłaszcza z następujących: 
 

            - konferencja prasowa/ briefing prasowy inaugurujący obchody ERW 2011 w Polsce;  

            - seminarium „Prawna rzeczywistość funkcjonowania wolontariatu w Europie”,  

planowane na maj 2011 roku; 



             -  promocja ERW 2011 w strefie NGO na Festiwalu OPENER, Festiwalu Przystanek 

Woodstock Kostrzyn n/Odrą (lipiec, lipiec/sierpień 2011), a także w ramach OFF Festival 

(Katowice, sierpień 2011) 
 

Wykonawca jest ponadto zobowiązany do zorganizowania briefingu prasowego 

inaugurującego obchody ERW 2011 w Polsce (wydarzenie planowane jest wstępnie na 

styczeń 2011 r., miejsce do ustalenia, zapewnione przez Zleceniodawcę) oraz zapewnienia 

promocji wydarzenia w mediach według ustaleń. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia promocji tematu ERW 2011 Polska w 

wiodących audycjach telewizyjnych, na przykład w programach typu „Dzień dobry TVN”, 

„Pytanie na śniadanie” w obu okresach odsłony kampanii.  

Wykonawca jest zobowiązany do wyboru najwłaściwszych, dla poszczególnych regionów, 

mediów lokalnych, z którymi nawiąże współpracę, polegającą w szczególności na 

promowaniu powyższych wydarzeń Roku w tychże mediach. 

Ad. E. Opracowanie kompleksowej szaty graficznej/designu oraz produkcja materiałów 

komunikacyjnych związanych z ERW 2011.  

Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania kompleksowej, jednolitej szaty graficznej 

(designu) utworzonego przez PAU Education i przekazanego wykonawcy przez 

Zamawiającego do spójnego wykorzystania we wszystkich materiałach promocyjnych.  

 

Wykonawca wykorzysta wyżej wymienioną szatę graficzną do wszelkich tworzonych 

narzędzi komunikacyjnych, w tym w szczególności dla: 

 

1. strony internetowej ERW 2011 w Polsce;  
2. 2 różne koncepcje kreacji (na 2 odsłony kampanii) reklamy 

outdoorowej dla: billboardów, citylightów oraz ramek w autobusie/ 

tramwaju/ metrze; 
3. Roll-up; 
4. 2 rodzajów plakatów informacyjnych dot. wolontariatu;  
5. 2 rodzajów ulotek informacyjnych dot. wolontariatu; 
6.  2 rodzajów broszur informacyjnych; 
7. materiałów (gadżetów) promocyjnych.  

 

 Szata graficzna, o której mowa powyżej, obejmuje jednolitą kolorystykę, logotypy, 

sposób ich prezentowania, graficzne motywy przewodnie ERW. Logotypy ERW, MPIPS, 

DPP zostaną jako gotowe materiały dostarczone wykonawcy w dniu podpisania umowy (nie 

można ich w jakikolwiek sposób modyfikować). Szata graficzna, o której mowa powyżej 

musi być zgodna z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz podmiotu zewnętrznego P.A.U. 

Education, w zakresie ogólnoeuropejskiej kampanii ERW 2011. Wytyczne zostaną 

przekazane wykonawcy po podpisaniu umowy. 

 Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym określi grupę informacji wspólnych dla 

wszystkich materiałów (w tym zwłaszcza adres internetowy strony ERW, logo ERW, logo 

MPIPS, logo DPP). 

 Wykonawca zobowiązany jest udostępnić wyżej wymienione projekty do użytku 

wskazanych przez Zleceniodawcę organizacji pozarządowych, wyłonionych przez 

Zleceniodawcę w odrębnym  postępowaniu i realizujących kampanię komunikacyjna ERW 



2011 w Polsce na poziomie ogólnopolskim na portalach społecznościowych, kampanię 

komunikacyjną na poziomach wojewódzkich oraz kampanię skierowaną do osób starszych. 

 

Wykonawca zapewni produkcję narzędzi komunikacyjnych, w tym szczególności: 

1. kreację strony internetowej ERW 2011 w Polsce 

2. wydruk materiałów na kampanię outdorową (2 rodzaje wzorów graficznych, dla 

minimum billboard i citylight na dwie odsłony kampanii), wyklejenie, ekspozycję, 

montaż/demontaż; 

3. produkcję 1 roll-up 

4. produkcję wybranych materiałów (gadżetów) promocyjnych 

 

 

 

Lp. NARZĘDZIE ILOŚĆ SZTUK OPIS 

1 Strona 

internetowa 

ERW 2011 w 

Polsce 

 Wg. opisu Ad. A. 

2 Billboard na I 

odsłonę 

kampanii 

16 Pierwszy wzór graficzny na I 

odsłonę kampanii.  

12 m² o formacie 5,04x2,38 

metra (tzw. format europejski); 

3 Billboard na II 

odsłonę 

kampanii 

16 Drugi wzór graficzny na II 

odsłonę kampanii.  

12 m² o formacie 5,04x2,38 

metra (tzw. format europejski); 

4 Citylight na I 

odsłonę 

kampanii 

16  

 
Pierwszy wzór graficzny na I 

odsłonę kampanii. 

Podświetlane panele 

reklamowe o formacie 1,2 x1,8 

m 

5 Citylight na II 

odsłonę 

kampanii 

16  

 
Drugi wzór graficzny na II 

odsłonę kampanii. 

Podświetlane panele 

reklamowe o formacie 1,2 x1,8 

m 

6 Ramka w 

środkach 

transportu  na 

I odsłonę 

kampanii  

16 Aluminiowe ramki na plakaty 

wewnątrz pojazdów. 

7 Ramka w 

środkach 

transportu  na 

II odsłonę 

kampanii 

16 Aluminiowe ramki na plakaty 

wewnątrz pojazdów. 



8  

Roll up 

 

1 

Banner mocowany za pomocą 

listew zatrzaskowych. 

Regulowana wysokość za 

pomocą teleskopu. Pakowany 

w torbę. 

9  

Długopis 

metalowy 

 

1000 

 

10  

Notes A 4 

(297x210mm)  

 

1000 

w kratkę, na 25 stron, 

połączony na górze spiralą 

11  

Teczka 

tekturowa  

 

1000 

zwykła A 4 zamykana na 

gumki 

12  

Smycz ERW 

2011 Polska 

1000 

 

Z zapinką 

13 Pamięć Flash 

USB 1 GB 

 

500 

 

81x29,5x17 mm, obudowa 

wykonana z plastiku 

14 Torba 

papierowa z 

uchwytem 

 

 

1000 

 

15 Kubek 

 

 

500 

wysokość 104 mm, pojemność 

230 ml, średnica 70 mm 

16  

Torba lniana 

 

500 

 

17  

Kalendarz na 

ścianę 

trójdzielny 

 

200 

320x793 mm po rozłożeniu, 

tekturowy, druk 

pełnokolorowy 

18  

Podkładka 

pod mysz 

 

200 

wykonana z eko skóry/ 

alumnium, standardowa 

19  

Notes A5 

(210x148mm) 

 

500 

w kratkę, 25 stron, sklejony na 

grzbiecie 

20  

Kalendarz 

książkowy A 

4 dzienny 

 

200 

z wytłoczonym logo ERW, 

MPIPS, DPP, oprawa 

piankowana 



21  

Etui na 20 

wizytówek 

 

200 

aluminiowe 

 

 

Wykonawca zapewni dystrybucję wskazanych materiałów promocyjnych dostarczonych 

przez Zamawiającego, w tym w szczególności:  

 

1. plakatów na billboard i citylight w ramach realizacji kampanii 

outdoorowej oraz plakatów do ramek w środkach transportu 

miejskiego 

2. 1 rodzaju plakatu informacyjnego  

3. 1 rodzaju ulotki informacyjnej  

4. kompilacji materiałów komunikacyjnych  

 

NARZĘDZIE ILOŚĆ SZTUK OPIS 

Plakaty na obie 

odsłony 

kampanii 

outdoorowej 

2200 Billboardy oraz citylighty łącznie 

oraz plakaty do ramek w środkach 

transportu miejskiego 

Plakat 

informacyjny 

1000 

 

 

Wysyłka pocztowa do wskazanych 

adresatów 

Ulotka 

informacyjna 

1000 

 
Wysyłka pocztowa do wskazanych 

adresatów 

Zestaw 

materiałów 

informacyjnych 

w zal. od wydarzenia 

 

 

 

Kompilacja materiałów 

komunikacyjnych na potrzeby 

poszczególnych wydarzeń 

(konferencja prasowa, warsztat dla 

dziennikarzy itp.) 

 

 

Szczegółowe zasady dystrybucji materiałów w związku z poszczególnymi wydarzeniami w 

ramach kampanii komunikacyjnej ERW 2011 w Polsce oraz ich przechowywaniem zostaną 

ustalone pomiędzy wykonawcą oraz Zamawiającym w terminie późniejszym 
 

Ad. F.  Zorganizowanie warsztatu dla dziennikarzy z tematyki ERW 2011 w Polsce 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zaplanowania oraz wdrożenia – po uprzednim dotarciu oraz 

zaproszeniu odbiorców działania – 4-godzinnych warsztatów dla dziennikarzy (minimalna 

liczba uczestników 15, maksymalna liczba uczestników 25, jedna przerwa kawowa), w tym 

także z uwzględnieniem dziennikarzy związanych z wiodącymi redakcjami w regionach. 

Tematyka warsztatu dotyczyć będzie zagadnienia wolontariatu w kontekście Europejskiego 

Roku Wolontariatu 2011 w Polsce i UE. Roboczy tytuł warsztatu: „Wolontariat - jak mówić, 

jak pisać, jak promować?” 

 

Zamawiający udostępni wykonawcy miejsce do przeprowadzenia warsztatu wraz z wymaganą 

w tym celu infrastrukturą oraz zaproponuje czas trwania spotkania wraz z propozycją jego 



przebiegu. Wykonawca pozyska trenerów na okoliczność warsztatu. Ponadto wykonawca 

opracuje, wydrukuje i rozdysponuje materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatu. 

Powyższe czynności wykonawca zrealizuje we współpracy z Zamawiającym oraz 

podmiotami wskazanymi z czasem przez Zamawiającego. 

 

Ad. G. Opracowanie raportu cząstkowego i końcowego z przeprowadzonych działań i 

dostarczenie go do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej 

 

Wykonawca wykona raport cząstkowy oraz raport końcowy z przeprowadzenia działań w 

ramach kampanii komunikacyjnej ERW 2011 w Polsce. 

Raport końcowy powinien zawierać pełną, szczegółową i rzetelną informację z całości 

działań przeprowadzonych przez Wykonawcę. Raport musi zawierać w szczególności 

statystyki kampanii w Internecie (w tym zwłaszcza liczbę odsłon strony, liczby kliknięć na 

poszczególne aplikacje itd.). W przypadku kampanii outdoorowej: raport z realizacji (w tym 

zwłaszcza listy lokalizacji z harmonogramem ekspozycji oraz zdjęciami na płycie CD) oraz 

informację o osiągniętym zasięgu. W przypadku pozostałych zaproponowanych w ofercie 

działań, należy przedstawić możliwe do zbadania wiarygodne wyniki. 

Raport cząstkowy zawiera informacje określone powyżej według stanu na dzień jego 

przedstawienia. 

 

Kosztorys powinien zawierać szczegółowy podział na części zamówienia wyszczególnione 

jako zadania wykonawcy powyżej z podaniem kwot netto i brutto.   
 

5. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegać zgodnie z następującym 

harmonogramem: 

 

 03.01.2011 r. – uruchomienie strony internetowej ERW 2011 w Polsce. 

 03.01.2011r. - 09.12.2011 r. – prowadzenie/ hosting strony internetowej ERW 2011 w 

Polsce.  

 17.01-31.01. 2011 r.  – 1. odsłona kampanii internetowej i kampanili outdoorowej. 

 19.09-30.09. 2011 r. – 2. odsłona kampanii internetowej i kampanili outdoorowej. 

 

Ponadto: 

 

 w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy wykonawca 

przekaże Zamawiającemu niezbędne materiały do wykorzystania w kampanii (np. 

projekty graficzne plakatów, projekt strony internetowej ERW 2011 w Polsce);  

 w terminie do dnia 03.01.2011 r. wykonawca uruchomi całościową stronę internetową 

ERW 2011 w Polsce; 

 w ciągu 10 dni kalendarzowych od zakończenia działań w ramach 1. odsłony kampanii 

wykonawca przedstawi Zamawiającemu cząstkowy raport (wraz z dokumentacją 

fotograficzną działań zapisaną na płycie CD) z przeprowadzonej do tej pory kampanii, 

w wersji papierowej i elektronicznej;  

 w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kampanii wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu raport końcowy (wraz z dokumentacją fotograficzną działań zapisaną 

na płycie CD) z przeprowadzonej kampanii, w wersji papierowej i elektronicznej; 

 w terminie do dnia 21.12.2011 r. Zleceniodawca przyjmie raport końcowy z 

przeprowadzonej kampanii; 



 

Zaproponowany w ofercie harmonogram musi być spójny z powyższym harmonogramem. 

Ewentualne przesunięcia mogą nastąpić po zawarciu umowy za pisemną zgodą 

Zleceniodawcy, z zastrzeżeniem, iż działania nie mogą być wykonywane po 31 grudnia 2011 

r. 

 

  

 


