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Słownik pojęć i wykaz skrótów 

Pojęcie Opis 

Projekt  Projekt pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych powiatu 

poznańskiego” 

Przedmiot zamówienia Promocja projektu 

Dzień roboczy 8-godzinny dzień pracy (pn-pt) 

Podręcznik Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 

2014-2020 w zakresie informacji i promocji stanowiący załącznik nr 4 do 

zapytania ofertowego 

1. Wprowadzenie 

1.1.  Informacje podstawowe o projekcie 
Celem projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego” jest zwiększenie 

dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych dotyczących powiatu poznańskiego, 

przez przedsiębiorców i obywateli. W szczególności celem Projektu jest usunięcie barier w dostępie do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla Obywateli i przedsiębiorców – poprzez 

uruchomienie dedykowanych tym interesariuszom e-usług. Realizacja Projektu pozwoli na zaspokojenie ich 

potrzeb w zakresie usprawnienia dostępu do państwowego zasobu kartograficznego i geodezyjnego. 

Realizacja Projektu ma wpłynąć na rozwój i wprowadzenie e-usług, o możliwe najwyższych poziomach 

dojrzałości, dedykowanych obywatelom i przedsiębiorcom, wykonawcom prac geodezyjnych, komornikom, 

rzeczoznawcom, a także zainteresowanym pozyskaniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego.  

1.2. Grupy interesariuszy 
Działania informacyjne i promujące są kierowane do następujących grup docelowych: 

 Obywatele i przedsiębiorcy – osoby prawne i fizyczne, w tym właściciele nieruchomości, 

zainteresowane otrzymaniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

 Wykonawcy prac geodezyjnych – osoby zobowiązane do zgłaszania prac geodezyjnych, 

 Komornicy - potrzebujący informacji z zasobów geodezyjnych w celu realizacji postępowań 

komorniczych, 
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 Rzeczoznawcy – osoby zainteresowane pozyskaniem informacji z zasobów geodezyjnych 

dotyczących cen i wartości nieruchomości. 

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia  

2.1. Cel działań promocyjnych 
Celem działań promocyjnych jest promocja Projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych 

powiatu poznańskiego”, która ma nastąpić poprzez:  

 Poprawę świadomości społecznej, w związku z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, w ramach 

Projektu realizowanego poprzez WRPO, 

 Zaznajomienie społeczeństwa z rolą odgrywaną przez Unię Europejską, w związku z EFRR, 

 Promowanie Projektu, poprzez wskazanie jego pozytywnych efektów, takich jak umożliwienie 

usługobiorcom załatwiania spraw za pośrednictwem e-usług, pozwalających na oszczędności ich czasu 

oraz redukcję zużycia środków materialnych, a więc również poprawę stanu środowiska naturalnego, 

 Wzmacnianie zaangażowania lokalnej społeczności w komunikację podczas wdrażania Projektu, 

 Budowanie nowoczesnego, profesjonalnego i nastawionego pro obywatelsko wizerunku urzędu. 

2.2. Zakres zadań 
Działania informacyjno-promocyjne, realizowane przez Wykonawcę, obejmują czynności polegające na 

promocji Projektu współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 

Zgodnie z zasadami promowania Projektu WRPO wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące 

Projektu powinny zostać oznaczone znakiem Unii Europejskiej, znakiem odpowiednich Funduszy Europejskich 

oraz herbem województwa wielkopolskiego. Działania muszą być zgodne z wytycznymi opisanymi 

w Podręczniku. 

Wykonawca przed wykonaniem poszczególnych zadań, składających się na przedmiot umowy opracuje 

i przedstawi Zamawiającemu w celu akceptacji treść oraz projekty graficzne każdego z elementów wchodzących 

w skład zadania. Projekty, o których mowa zapisane w plikach PDF zostaną przekazane Zamawiającemu pocztą 

elektroniczną na adres mailowy wskazany w zawartej umowie.   
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2.3. Wyszczególnienie zadań 

2.3.1. Tablica informacyjna (w trakcie realizacji Projektu) 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej. Tablica powinna być wykonana z trwałych 

materiałów, w taki sposób, aby mogła posłużyć jako tablica pamiątkowa po zakończeniu realizacji Projektu.   

Podstawowe informacje dotyczące tablicy: 

 Minimalny rozmiar: 80x120 cm, 

 Tablica wisząca na ścianie, wewnętrzna, 

 Układ poziomy, 

 Tablica trwała, lekka, stabilna, odporna na wgniecenia, z grafiką drukowaną, zabezpieczona folią 

ochroną  

Tablica musi być zgodna z wytycznymi określonymi w dokumencie „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta 

programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Miejscem umieszczenia tablicy 

informacyjnej będzie siedziba Zamawiającego, dokładne położenie wskaże Zamawiający. 

Wykonanie tablicy informacyjnej obejmuje: 

 Przygotowanie opracowania graficznego projektu tablicy informacyjnej wraz z treścią na niej zawartą, 

 Produkcja tablicy informacyjnej, 

 Dostarczenia tablicy informacyjnej i jej instalacja.  

2.3.2. Przygotowanie informacji na strony internetowe wskazane przez 

Zamawiającego 
Wykonawca przygotuje informację o projekcie, zawierającą m.in. opis celów Projektu, planowanych efektów, 

wartość Projektu oraz wkład Funduszy Europejskich w jego realizację, a także zestaw oznaczeń, zgodny 

z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta. Informacje zostaną umieszczone przez Zamawiającego na 

stronach internetowych: 

 Powiatu Poznańskiego; 

 Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. 

2.3.3. Dodatkowe, dopuszczalne działania promocyjne 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił i zrealizował działania promocyjne opisane w niniejszym 

rozdziale, które są dopuszczalne zgodnie z wytycznymi w Podręczniku. 
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2.3.3.1. Ulotki, broszury 
Działania promocyjne związanie z przygotowaniem ulotek i broszur obejmują przygotowanie 4 rodzajów 

broszur i jednego rodzaju ulotek, które przeznaczone będą dla wybranych odbiorców. Zgodnie z powyższym 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby ten przygotował: 

 Ulotki kierowane do Obywateli i przedsiębiorców, 

 Broszury kierowane do Komorników, 

 Broszury kierowane do Rzeczoznawców, 

 Broszury kierowane do Wykonawców prac geodezyjnych, 

 Broszury kierowane do wszystkich grup odbiorców (obywatela i przedsiębiorcy, komornika, 

rzeczoznawcy, wykonawcy prac geodezyjnych). 

 

Wykonawca przygotowując ulotki, broszury zobowiązany jest do: 

 opracowania graficznego projektu ulotek, broszur oraz treści na nich zawartej, 

 produkcji ulotek, broszur, 

 dostarczenia do Zamawiającego oraz dystrybucji do urzędów gmin w powiecie poznańskim, po 

uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i w ilościach ustalonych z Zamawiającym. 

W stosunku do przedstawionej treści merytorycznej i oprawy graficznej Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi 

lub zastrzeżenia, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić oraz przygotować i ponownie przedstawić 

projekt Zamawiającemu. 

 

Ulotki kierowane do Obywatela  

Kolor, papier Kolor: 4+4 

Zachowanie spójności z dokumentem – System 

identyfikacji Wizualnej Powiatu Poznańskiego; 

Gramatura: 150 g/m2 ; 

Wielkość: 99x210 mm; 

Papier: błyszczący, lakier offsetowy na całości 

Sztuk 10 000 

Wielkość  A4 składana na 3 części, 

99 mm x 210 mm – po złożeniu 

 

Broszury kierowane do Komornika 

Kolor, papier Kolor okładka: 4+4 

Zachowanie spójności z dokumentem – System 

identyfikacji Wizualnej Powiatu Poznańskiego; 

Gramatura okładka: 250 g/m2; 

Papier okładka: kredowy błysk, lakier offsetowy na 
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całości; 

Kolor środek: 4+4 

Zachowanie spójności z dokumentem – System 

identyfikacji Wizualnej Powiatu Poznańskiego; 

Gramatura środek: 150 g/m2; 

Papier środek: kredowy błysk, lakier offsetowy na całości; 

Broszura zszywana dwoma zszywkami 

Sztuk 500 

Wielkość  Po złożeniu rozmiar A5 (148 mm x 210 mm) 

okładka + 4 strony w środku 

 

Broszury kierowane do Rzeczoznawcy  

Kolor, papier Kolor okładka: 4+4 

Zachowanie spójności z dokumentem – System 

identyfikacji Wizualnej Powiatu Poznańskiego; 

Gramatura okładka: 250 g/m2; 

Papier okładka: kredowy błysk, lakier offsetowy na 

całości; 

Kolor środek: 4+4 

Zachowanie spójności z dokumentem – System 

identyfikacji Wizualnej Powiatu Poznańskiego; 

Gramatura środek: 150 g/m2; 

Papier środek: kredowy błysk, lakier offsetowy na całości; 

Broszura zszywana dwoma zszywkami 

Sztuk 500 

Wielkość  Po złożeniu rozmiar A5 (148 mm x 210 mm) 

okładka + 4 strony w środku 

 

Broszury kierowane do Wykonawcy prac geodezyjnych 

Kolor, papier Kolor okładka: 4+4 

Zachowanie spójności z dokumentem – System 

identyfikacji Wizualnej Powiatu Poznańskiego; 

Gramatura okładka: 250 g/m2; 

Papier okładka: kredowy błysk, lakier offsetowy na 

całości; 
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Kolor środek: 4+4 

Zachowanie spójności z dokumentem – System 

identyfikacji Wizualnej Powiatu Poznańskiego; 

Gramatura środek: 150 g/m2; 

Papier środek: kredowy błysk, lakier offsetowy na całości; 

Broszura zszywana dwoma zszywkami 

Sztuk 800 

Wielkość  Po złożeniu rozmiar A5 (148 mm x 210 mm) 

okładka + 4 strony w środku 

 

Broszury kierowane do wszystkich grup odbiorców 

Kolor, papier Kolor okładka: 4+4 

Zachowanie spójności z dokumentem – System 

identyfikacji Wizualnej Powiatu Poznańskiego; 

Gramatura okładka: 250 g/m2; 

Papier okładka: kredowy błysk, lakier offsetowy na 

całości; 

Kolor środek: 4+4 

Zachowanie spójności z dokumentem – System 

identyfikacji Wizualnej Powiatu Poznańskiego; 

Gramatura środek: 150 g/m2; 

Papier środek: kredowy błysk, lakier offsetowy na całości; 

Broszura zszywana dwoma zszywkami 

Sztuk 5 000 

Wielkość  Po złożeniu rozmiar A5 (148 mm x 210 mm) 

okładka + 4 strony w środku 

 

2.3.3.2. Ogłoszenia, artykuły w prasie 
W ramach przygotowania ogłoszeń, artykułów w prasie wykonawca zobowiązany jest do: 

 Przygotowania  treści ogłoszeń, artykułów, 

 Przygotowania oprawy graficznej  ogłoszeń, artykułów, 

 Zlecenia opublikowania ogłoszenia, artykułu w prasie, 

W stosunku do przedstawionej treści merytorycznej i oprawy graficznej Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi 

lub zastrzeżenia, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić oraz przygotować i ponownie przedstawić 
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projekt Zamawiającemu. Zamieszczenie ogłoszenia, artykułu w gazecie następować będzie w sytuacji, gdy 

Zamawiający zatwierdzi projekt ww. ogłoszeń, artykułów. 

 

Ile ogłoszeń 2 ogłoszenia o różnych treściach; 

Poszczególne ogłoszenia pojawiać się będą w prasie 2 dni 

w tygodniu (od poniedziałku do czwartku) przez okres 

jednego tygodnia;   

1/6 strony (8 modułów)  

Prasa lokalna Do uzgodnienia z zamawiającym 

2.3.3.3. Spotkania informacyjne 
W ramach promocji planuje się przeprowadzenie 4 spotkań informacyjnych kierowanych bezpośrednio do 

różnych grup docelowych. W ramach przygotowania spotkań informacyjnych wykonawca zobowiązany jest do: 

 Przygotowania graficznego projektu zaproszeń wraz z ich treścią, 

 Przygotowaniu zaproszeń i ich wysyłki do uczestników spotkań, 

 Zapewnienia butelkowanej wody pitnej 0,5 l dla uczestników spotkania.  

 

Spotkanie informacyjne z Komornikami 

Lokalizacja spotkań Poznań – siedziba Zamawiającego 

Liczba zaproszonych gości 300 

 

Spotkanie informacyjne z Rzeczoznawcami 

Lokalizacja spotkań Poznań – siedziba Zamawiającego 

Liczba zaproszonych gości 200 

 

Spotkanie informacyjne z Wykonawcami prac geodezyjnych 

Lokalizacja spotkań Poznań – siedziba Zamawiającego 

Liczba zaproszonych gości 250 

 

Spotkanie informacyjne z Wykonawcami prac geodezyjnych 

Lokalizacja spotkań Poznań – siedziba Zamawiającego 

Liczba zaproszonych gości 250 
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2.3.3.4. Informacje, artykuły na portalach internetowych 
W ramach przygotowania informacji, artykułów na portalach internetowych wykonawca zobowiązany jest do: 

 Przygotowania treści informacji, artykułów, 

 Przygotowania oprawy graficznej,  

 Zlecenia opublikowania informacji, artykułów na portalach internetowych 

W stosunku do przedstawionej treści merytorycznej i oprawy graficznej Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi 

lub zastrzeżenia, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić oraz przygotować i ponownie przedstawić 

projekt Zamawiającemu. Zamieszczenie ogłoszenia, artykułu na portalach internetowych następować będzie 

w sytuacji, gdy Zamawiający zatwierdzi projekt ww. informacji, artykułów. 

 

Liczba artykułów 2 

Liczba portali 

internetowych 

2 

Portale internetowe Do uzgodnienia z zamawiającym 

2.3.3.5. Mailing 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dwóch akcji mailingowych do grup odbiorców wskazanych 

poniżej: 

 Rzeczoznawcy, 

 Komornicy, 

 Wykonawcy prac geodezyjnych. 

Wykonawca pozyska samodzielnie dane teleadresowe odbiorców  i przygotuje kierowaną do nich treść 

konsultując się z Zamawiającym.  

Liczba akcji mailingowych 2 

Liczba adresatów akcji 

mailingowych 

1000 

  

2.3.3.6. Materiały promocyjne 
W ramach promocji Wykonawca przygotowuje oraz dostarcza do siedziby Zamawiającego przedstawione 

poniżej materiały promocyjne. Wszelkie informacje w zakresie oprawy graficznej i treści zawartej na 

materiałach promocyjnych Wykonawca ustali z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi lub 

zastrzeżenia, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić oraz przygotować i ponownie przedstawić projekt 

Zamawiającemu.  
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Rodzaj materiału 

promocyjnego 

Rollup 

Sztuk 2 (o tej samej treści) 

Wielkość 85x200 cm 

 

Rodzaj materiału 

promocyjnego 

Długopisy 

Sztuk 2 000 

 

Rodzaj materiału 

promocyjnego 

Notesy 

Sztuk 2 000 

 

Rodzaj materiału 

promocyjnego 

Teczki 

Kolor, papier Kolor: 4+0, 

Zachowanie spójności z dokumentem – System 

identyfikacji Wizualnej Powiatu Poznańskiego; 

Gramatura: 300 g/m2; 

Papier błyszczący, lakier offsetowy, elementy lakieru UV; 

Wielkość, forma Format A4+ po złożeniu, grubość grzbietu 5 mm,  

dwie zakładki wewnętrzne w kształcie litery L 

Sztuk 10 000 

 

2.3.4. Dokumentowanie realizacji działań informacyjnych 

i  promocyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania obowiązków informacyjnych oraz działań informacyjno-

promocyjnych związanych z Projektem. Dokumentacja ta powinna być aktualizowana na bieżąco przez 

Wykonawcę po zrealizowaniu kolejnych działań wynikających z harmonogramu. Realizacja tego zadania 

powinna odbywać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku. Poniższa tabela zawiera przykłady 

dokumentacji dla poszczególnych działań informacyjnych i promocyjnych. 

 



 

12 
 

Działanie Przykłady dokumentacji 

Informacja na stronie internetowej 
beneficjenta 

Zrzut z ekranu, na którym widać będzie właściwe oznaczenie 
strony oraz opis projektu 

Tablica informacyjna Zdjęcie potwierdzające umieszczenie tablicy 

Tablica pamiątkowa 
Zdjęcie potwierdzające umieszczenie tablicy – nawet jeżeli tablica 
informacyjna posłuży później jako tablica pamiątkowa, konieczne 
jest wykonanie ponownej dokumentacji 

Ulotki, broszury 
Pojedyncze egzemplarze lub opcjonalnie ich zdjęcie, informacje 
o nakładzie i sposobie dystrybucji (np. podczas jakich wydarzeń 
lub gdzie zostały rozdane) 

Ogłoszenia, artykuły w prasie 
Egzemplarze okazowe, w których znajdują się opublikowane 
artykuły lub ogłoszenia. Dopuszczalne są ich skany 
(w szczególności w przypadku bardzo niskich nakładów) 

Spotkania informacyjne 
Informacje o organizacji spotkania (np. ogłoszenia, zaproszenia), 
program spotkania, ewentualnie: lista uczestników, zdjęcia, 
podsumowanie, ankieta oceniająca spotkanie i jej wyniki 

Informacje, artykuły na portalach 
internetowych 

Zrzut z ekranu, na którym widać datę publikacji 

Mailingi Kopia wysłanego pisma lub maila, listy dystrybucyjne 

Materiały promocyjne 
Zachowanie pojedynczych egzemplarzy do kontroli lub 
dokumentacja fotograficzna; listy dystrybucyjne materiałów 

3. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia do  30.04.2018 r. 

Ponadto Zamawiający wymaga, by: 

1. Termin umieszczenia tablicy informacyjnej nastąpił do 26 kwietnia 2017 r. 

2. Wykonawca przedstawił Zamawiającemu propozycję informacji na strony internetowe w ciągu 5 dni 

roboczych od dnia zawarcia umowy. 

3. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przygotował szczegółowy 

harmonogram prac określający cztery etapy realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem 

poszczególnych działań informacyjno-promocyjnych i uzgodni go z Zamawiającym. 

4. Postanowienia końcowe 

Prawa autorskie do utworów zrealizowanych w ramach poszczególnych działań informacyjno-promocyjnych 

przez Wykonawcę zostaną przekazane na rzecz Zamawiającego. 

 


