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Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko 

 

Załącznik nr 2 

Opis konkursu „Produkt w Obiegu” 

 

 

 

 

 

Konkurs skierowany do producentów, projektantów, dystrybutorów oraz usługodawców.  

Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego, 

w szczególności osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz 

zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu.  

  

Konkurs podzielony będzie na dwa etapy. W I etapie Jury Konkursowe dokona oceny prawidłowo 

przesłanych zgłoszeń, spośród których wyłoni maksymalnie 30 produktów zgłoszonych przez 

Uczestników. Produkty zakwalifikowane do II etapu (do 30 zgłoszeń), zostaną zaprezentowane  

w Internecie na stronie/podstronie poświęconej konkursowi. Spośród produktów zakwalifikowanych 

do II etapu zostanie wyłonionych 3 laureatów (miejsca I, II i III) oraz 3 wyróżnienia w konkursie, którzy 

otrzymają dyplomy Ministra Klimatu i Środowiska oraz ich projekty będą promowane m.in. za pomocą 

miesięcznej kampanii w Internecie.  

 

Grupa docelowa: producenci, projektanci, dystrybutorzy oraz usługodawcy. 

Co może zostać zgłoszone do konkursu: produkty lub projekty, które wpisują się w ideę Gospodarki 

o Obiegu Zamkniętym, tj. takie, których zaprojektowanie i wybór materiałów umożliwią ich powtórne 

wykorzystanie. Projektowane rozwiązanie dla danego produktu ma umożliwić jego ponowne włączenie 

do obiegu po zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie. Produkt rozumiany jest jako 

pojedynczy wyrób bądź jeden zestaw elementów stanowiących nierozerwalną całość funkcjonalną 

lub zdobniczą.  

Nagroda dla uczestników: 

• oprawione dyplomy Ministra Klimatu i Środowiska 

• przygotowanie profesjonalnych filmików promujących projekty i ich promocja w Internecie za 

pomocą kampanii internetowej 

• produkty zakwalifikowane do II etapu zostaną zaprezentowane za pomocą galerii 

online/wystawy online, którą przygotuje Wykonawca na podstawie przesłanych na etapie 

zgłoszenia do konkursu fotografii/filmików projektów. 

 

Do zadań Wykonawcy będzie należało: 

I. Przygotowanie koncepcji konkursu 

Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcję konkursu, która obejmie:  

• określenie grupy docelowej konkursu i określenie jej liczebności; 

• przygotowanie planu promocji konkursu i laureatów; 

• przeprowadzenie promocji konkursu i jego laureatów; 
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• opracowanie regulaminu konkursu, podziału na etapy, kryteriów wyboru nagrodzonych, 

harmonogramu konkursu; 

• analizę możliwości nawiązania partnerstwa z organizacjami społecznymi przy organizacji 

konkursów; 

• propozycje składu jury oceniającego prace konkursowe. 

II. Opracowanie koncepcji strony internetowej/zakładki konkursu 

Wykonawca opracuje stronę internetową/zakładkę, która pozwoli na przeprowadzenie i promocję 

konkursu i jego laureatów.  

Strona internetowa/zakładka konkursu powinna mieć prostą formę, pozwalającą na umieszczenie 

podstawowych treści nt. konkursu, tj.: informacji o konkursie, regulaminu, informacji kontaktowych, 

umieszczenie treści informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych (w formie tekstu, zdjęć, osadzonego 

video z serwisu typu YouTube, miejsca na galerię zdjęć). Powinna zawierać podstronę lub stopkę 

prezentującą organizatorów, partnerów, patronów i fundatorów konkursu. Strona/zakładka powinna 

zawierać element identyfikujący stronę z tematyką konkursu (np. w formie grafiki w tle lub głównego 

banera).  

Będzie to również narzędzie do prowadzenia konkursu i zbierania zgłoszeń (na stronie zamieszczony 

zostanie elektroniczny formularz rejestracyjny do samodzielnego wypełnienia on-line). Wykonawca 

będzie administrował stroną w trakcie trwania konkursu i umowy (oraz zapewni infrastrukturę 

techniczną w postaci serwera). Serwer będzie dostosowany tak aby było możliwe przesyłanie 

zdjęć/filmów projektów konkursowych wraz z formularzem.  

III. Prowadzenie sekretariatu konkursu i ocena prac konkursowych.  

Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić biuro konkursowe, zapewniając możliwość komunikacji  

z uczestnikami i potencjalnymi uczestnikami konkursu oraz będzie nadzorował sprawny przebieg 

konkursu. Wykonawca sprawdzi wszystkie nadesłane zgłoszenia pod względem formalnym i na tej 

podstawie zakwalifikuje je do dalszej oceny. Wykonawca oceni wszystkie prace nadesłane w ramach 

konkursu, spełniające wymogi formalne, powoła jury konkursu (we współpracy i przy akceptacji 

Zamawiającego. Jury będzie składało się z 5 osób w tym 1- 2 przedstawicieli Zamawiającego), 

które wyłoni zakwalifikowane do II etapu projekty a następnie laureatów konkursu wedle założonych 

wcześniej wytycznych.  

Do zadań Wykonawcy należeć będzie: 

• zapewnienie konkursowego adresu e-mail i numeru telefonu; udzielanie wszelkich informacji 

na temat konkursu zainteresowanym stronom. Kontakt telefoniczny i adres e-mail dostępny 

będzie dla uczestników konkursu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00  

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przez cały okres trwania konkursu. Dane 

kontaktowe dostępne będą w zakładce/stronie internetowej konkursu, stronie internetowej 

Zamawiającego i w materiałach promocyjnych konkursu;  

• prowadzenie strony/zakładki internetowej konkursu – publikowanie aktualności, artykułów 

edukacyjnych z zakresu tematyki konkursu, (1 tekst w tygodniu w trakcie trwania promocji 

konkursu i promocji laureatów) usuwanie usterek, aktualizowanie treści; 

• nadzorowanie przestrzegania regulaminu konkursu przez uczestników; 

• opracowanie formularza zgłoszeń oraz zbieranie zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia należy 

sprawdzić pod kątem spełniania wymogów formalnych wynikających z regulaminu konkursu. 

Zgłoszenia, tam gdzie możliwe, powinny być zbierane drogą elektroniczną. Administratorem 
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danych będzie Minister Klimatu i Środowiska. a Wykonawca będzie je przetwarzał 

na podstawie umowy powierzenia;  

• ocena zgłoszeń konkursowych: Wykonawca, we współpracy i przy akceptacji zamawiającego 

powoła jury konkursu w składzie pięciu osób (w tym do dwóch przedstawicieli 

Zamawiającego), przeprowadzi selekcję zgłoszeń do konkursu oraz oceni zgłoszenia. Zadaniem 

jury będzie ocena zgłoszeń konkursowych. Koszt udziału ekspertów w pracach jury pokryje 

Wykonawca. Eksperci będą musieli wykazać się minimum 5-letnim doświadczeniem 

zawodowym w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego, projektowania, materiałoznawstwa 

i pokrewnych; 

• przygotowanie zestawienia zgłoszeń do oceny w formie prezentacji/galerii zdjęć wraz z opisem 

projektów. Przygotowany materiał zostanie również zamieszczony w formie galerii z opisem 

na stronie internetowej/zakładce konkursu.  

• zorganizowanie spotkania jury konkursu w ramach II etapu (wyłonienia laureatów) w formie 

online lub w inny sposób ustalony z Zamawiającym 

• informowanie zainteresowanych o wynikach konkursu. 

Projekt regulamin konkursu zostanie opracowany przez Zamawiającego i przekazany do uzgodnień 

Wykonawcy (w pracach nad regulaminem Wykonawca zapewni konsultacje prawne i merytoryczne  

z zakresu konkursu). Ostateczny kształt regulaminu zatwierdza Zamawiający. 

IV. Promocja konkursu  

Wykonawca przeprowadzi kampanię promocyjną konkursu i opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym 

materiały promocyjne, w tym: informacje o konkursie, notatkę prasową, identyfikację graficzną 

konkursu (spójne wizualnie z logo konkursu), plakat, baner internetowy, projekt mailingu/zaproszenia 

do konkursu, folder podsumowujący konkurs zawierający omówienie zgłoszeń konkursowych. 

Wykonawca opracuje materiały w formie przeznaczonej do druku lub do wykorzystania w Internecie, 

zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. 

Planowane do wykorzystania formy promocji konkursu to:  

• zamieszczanie ogłoszeń w prasie branżowej i na portalach internetowych skierowanych 

do producentów różnych branży oraz dotyczących tematu gospodarki odpadami (po jednej 

reklamie na pół strony w co najmniej 3 tytułach prasowych i banery na 5 portalach 

internetowych o największym zasięgu); 

• szeroka promocja w Internecie/mediach społecznościowych wśród uczelni, projektantów, 

branży związanej z tematem gospodarki odpadami i projektowaniem;  

• promocja w mediach społecznościowych. Wykonawca będzie przygotowywał gotowe treści 

postów, które Zamawiający, po akceptacji, będzie zamieszczał na swoich profilach w mediach 

społecznościowych. Wykonawca będzie dostarczał 1 post w ciągu tygodnia, przez czas trwania 

promocji konkursu;  

• wykonawca co najmniej raz w tygodniu na stronie/zakładce konkursu będzie zamieszczał 

bieżącą informację o etapie realizacji konkursu, o aktualnych działaniach w konkursie, ciekawe 

artykuły edukacyjno-informacyjne dot. tematyki konkursu, itd.; 

• e-mailing do potencjalnych uczestników konkursu (powtarzany raz w tygodniu);  

• współpraca z organizacjami zrzeszającymi producentów; 

• promocja podczas targów, konferencji i innych wydarzeń skierowanych do producentów, 

a także w obszarze gospodarki odpadami, zero waste i podobnych (co najmniej 5 wydarzeń 

o zasięgu ogólnopolskim, jeśli odbędą się w terminie przeznaczonym na promocję konkursu). 
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Przedstawione powyżej działania promocyjne będą realizowane w okresie trwającej min. 2 miesięcznej 

promocji konkursu. Reklamy na portalach internetowych powinny być widoczne przez cały okres 

promocji konkursu. 

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym pozyska patronów merytorycznych i medialnych, których 

udział będzie mógł podnieść rangę i zasięg konkursu. 

V. Prezentacja produktów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu oraz promocja 

laureatów wyłonionych w konkursie „Produkt w Obiegu” 

Wykonawca zapewni promocję laureatów i wyróżnionych projektów w Internecie za pomocą 

przygotowanych profesjonalnych filmów/filmu promujących produkty. Filmy zostaną zamieszczone na 

zakładce/stronie internetowej dedykowanej konkursowi oraz na kanale YouTube Zamawiającego.  

Do zadań Wykonawcy będzie należało: 

1) prezentacja produktów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu: 

a) Wykonawca przygotuje galerię online wraz z opisem produktów prezentującą produkty  

w formacie fotografii/filmików (na podstawie przesłanych przez uczestników na etapie 

zgłoszenia do konkursu materiałów). Zostaną one opatrzone opisem projektów  

i zamieszczone na stronie/podstronie dotyczącej konkursu; 

b) promocja galerii w social mediach: Wykonawca przygotuje co najmniej dwa posty, które 

Zamawiający zamieści w swoich mediach społecznościowych i na stronie internetowej 

odsyłające do galerii. 

2) promocja laureatów Konkursu: 

a) przygotowanie profesjonalnych 4 krótkich filmów o projektach laureatów 

i wyróżnieniach (po 1 filmiku o każdym z laureatów i jeden film o laureatach  

i wyróżnieniach); 

b) przekazanie indywidualnego pakietu promocyjnego każdemu z laureatów – filmik, zdjęcia, 

informacja prasowa na podstawie licencji Zamawiającego;  

c) przeprowadzenie miesięcznej szerokiej kampanii internetowej dla projektów laureatów  

i wyróżnień na podstawie ww. filmików (kampania banerowa mix formatów, kampania 

VOD); 

d) publikacja artykułu sponsorowanego w prasie podsumowującego konkurs; 

e) promocja laureatów w social mediach: Wykonawca przygotuje co najmniej dwa posty, 

które Zamawiający zamieści w swoich mediach społecznościowych i na stronie 

internetowej; 

f) promocja laureatów za pomocą ww. filmików podczas targów, konferencji i innych 

wydarzeń skierowanych do producentów, a także w obszarze gospodarki odpadami, zero 

waste i podobnych (co najmniej 3 wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim, jeśli odbędą się  

w terminie przeznaczonym na promocję laureatów). 

VI. Prowadzenie dokumentacji konkursu i przygotowanie raportu:  

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przedstawienia Zamawiającemu, w formie papierowej 

(druk dwustronny) i elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. pendrive, dysk zewnętrzny, dysk 

online), raportów końcowych z przygotowania i realizacji konkursów, obejmujący: 

• wykaz usług; 
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• informacje jakościowe: m.in. w jaki sposób odbyła się promocja konkursu i laureatów, gdzie 

zamieszczono informacje na temat konkursu i laureatów, print screen-y zamieszczonych na 

stronach internetowych informacji, skany informacji zamieszczonych w czasopismach 

papierowych, sposób i uzasadnienie wyboru laureatów;  

• informacje ilościowe: zasięg promocji konkursu i laureatów (suma nakładów i zasięgów 

różnych form promocji ), liczbę nadesłanych zgłoszeń, liczbę uczestników aktywnie biorących 

udział w konkursie, rodzaj, ilość i sposób rozdysponowania dyplomów;  

• nadesłane formularze zgłoszeniowe w wersji elektronicznej, dokumentacja z oceny 

nadesłanych zgłoszeń (protokoły), dokumentację przekazania, z wysyłki dyplomów laureatom; 

• powstałe w ramach umowy utwory wraz z ich spisem i wartością praw autorskich do 

poszczególnych utworów; 

 

Wykonawca, po zakończeniu konkursu, przekaże Zamawiającemu: 

• Oryginały protokołów posiedzeń jury zawierające liczbę nadesłanych zgłoszeń, listę 

odrzuconych zgłoszeń, sposób i uzasadnienie wyboru laureatów; 

 

Raporty końcowe z realizacji konkursu, wraz z załącznikami, zostaną przekazane Zamawiającemu 

w terminie do 15 dni roboczych po zakończeniu konkursu, w tym z drugiej edycji w ramach umowy, 

nie później jednak niż do 30 listopada danego roku. 

 


