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 Warszawa, 12.01.2021 r. 

 

IK: 144664 

Oszacowanie wartości zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest produkcja i emisja 8 audycji radiowych poświęconych realizacji 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – sektor energetyka. 

Zamawiającym jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

Kod CPV 

92210000-6 - Usługi radiowe 

Termin realizacji zamówienia: audycje zostaną wyemitowane w okresie od dnia zawarcia 

umowy do końca czerwca 2021 r. 

Przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy 

technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z pkt 2.2 

załącznika XII rozporządzenia 1303/2013. 

 

2. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy    

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany będzie do: 

2.1. opracowania scenariuszy dla audycji radiowych poświęconych realizacji Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – sektor energetyka, zgodnie 

z tematyką określoną w punkcie 3.2. i ze szczególnym uwzględnieniem informacji na 

temat efektów zrealizowanych projektów; 

2.2. produkcji audycji radiowych i ich emisji w stacji o zasięgu ogólnopolskim i/lub 

ponadregionalnym; 

2.3. wyznaczenia jednej osoby do ogólnej koordynacji realizacji zamówienia, która 

będzie współpracowała bezpośrednio z Zamawiającym oraz koordynowała wszystkie 

działania na każdym etapie prac; 

2.4. przygotowania raportu końcowego, na podstawie którego zostanie przeprowadzone 

rozliczenie wykonania przedmiotu zamówienia; 
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2.5. przekazania wyprodukowanych i wyemitowanych audycji radiowych w formie 

pliku na nośniku pamięci zewnętrznej lub przesłania ich w wersji elektronicznej. 

2.6. zamieszczenia każdej audycji na stronie internetowej stacji w okresie 14 dni 

kalendarzowych od dnia emisji każdej audycji wraz z linkami do strony internetowej 

Zamawiającego. 

 

3. Założenia koncepcyjne i programowe audycji radiowych 

3.1. Cel zamówienia 

Emisja audycji radiowych ma na celu: 

• zapewnienie społeczeństwu informacji na temat projektów współfinansowanych 

z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 oraz 2021-2027; 

• zaprezentowanie społeczeństwu konkretnych efektów realizacji projektów 

współfinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko; 

• zapewnienie akceptacji społecznej dla działań rozwojowych realizowanych przy 

pomocy Funduszy Europejskich. 

3.2. Tematyka audycji 

W audycjach zostaną poruszone wybrane tematy spośród poniższych (tematy zostaną ustalone 

ostatecznie z wybranym Wykonawcą): 

• Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych w Polsce dzięki wsparciu 

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 

• Projekt Doradztwa Energetycznego; 

• Wsparcie inwestycji związanych z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 

• Efekty realizacji projektów w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 służących zmniejszeniu emisyjności 

gospodarki; 

• Efekty realizacji projektów w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 służących poprawie bezpieczeństwa 

energetycznego; 

• Perspektywa finansowa 2021-2027. 
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3.3. Formuła audycji 

Każda audycja będzie zawierała wypowiedzi przedstawicieli beneficjentów programu i/lub 

przedstawicieli/ekspertów z branży i/lub przedstawicieli Zamawiającego. W zależności od 

założeń scenariusza możliwy jest udział osoby prowadzącej program (prezenter 

zagwarantowany przez Wykonawcę). Każda audycja będzie trwać minimalnie 100 s, 

maksymalnie 150 s. Audycje będą emitowane między godziną 7:00 a 19:00. Ostateczne terminy 

i godziny emisji zostaną ustalone w porozumieniu z wybranym Wykonawcą. 

3.4. Grupa docelowa audycji 

Grupę docelową dla działania stanowi ogół społeczeństwa oraz potencjalni beneficjenci 

perspektywy 2021-2027. 

 

4. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia 

4.1. Każda audycja będzie oznakowana obowiązkową informacją o jej współfinansowaniu 

ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 

4.2. Zamawiający będzie miał prawo wykorzystywania, rozpowszechniania 

i zwielokrotniania wersji elektronicznych audycji radiowych w ilości i zakresie 

dowolnym. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich, niezbędnych 

zgód, umożliwiających realizację przez niego zamówienia, w tym zgód 

na wykorzystanie w audycjach nagrań zwierających wypowiedzi rozmówców. 

4.3. Powstałe audycje radiowe powinny być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami 

(spełniać standardy WCAG 2.0, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 

oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2247). 

 

5. Kontakt 

Karolina Brzozowska, tel.: (22) 695 89 27, adres e-mail: karolina.brzozowska@klimat.gov.pl 
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W ramach oszacowania wartości zamówienia proszę podać całkowity koszt netto i brutto 

realizacji zamówienia obejmujący wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

(w tym koszty związane z przeniesieniem praw autorskich) w dwóch wariantach: 

1) 8 audycji, 100 s każda; 

2) 8 audycji, 150 s każda. 

Oszacowanie wartości zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, 

z późn. zm.) oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) i służy wyłącznie rozeznaniu rynku. 

Informację zwrotną proszę przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mail: 

karolina.brzozowska@klimat.gov.pl w terminie do dnia 18 stycznia 2021 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


