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WYCENA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

ZGODNIE Z PONIŻSZYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo 

Środowiska zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych 

kosztów realizacji zamówienia polegającego na przygotowaniu i realizacji ogólnopolskiej 

kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat poprawy jakości powietrza  

UWAGA! 

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 

Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku 

i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi. 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii 

informacyjno-edukacyjnej, której głównym celem jest uświadamianie społeczeństwa na temat 

pozytywnych aspektów życia w czystym środowisku, w którym jakość powietrza spełnia 

wymagane standardy.  

Do zadań Wykonawcy będzie należało przygotowanie i przeprowadzenie kampanii składającej 

się z produkcji spotów telewizyjnych i radiowych oraz działań reklamowych prowadzonych 

w radiu, internecie oraz działań PR, w tym dodatkowych działań, których wartość będzie nie 

wyższa niż 20% zakładanego budżetu kampanii. 

ELEMENTY I CZAS TRWANIA KAMPANII  

Kampania będzie składać się z następujących elementów: 

▪ kampanii PR (październik-listopad 2018 r.); 

▪ kampanii radiowej (listopad 2018 r.); 

▪ kampanii telewizyjnej (listopad 2018 r.); 

• kampanii internetowej (październik-listopad 2018 r.). 

II. GRUPA CELOWA 

Komunikacyjna grupa celowa: Kampania jest skierowana do wszystkich mieszkańców Polski,  

w szczególności do decydentów, osób fizycznych planujących budowę/remont 

jednorodzinnego budynku mieszkalnego1, którzy opalają gospodarstwo domowe węglem, 

drewnem lub innym paliwem kopalnym, które nie jest dostarczane bezpośrednio z sieci.  

                                                 
1 definicja budynku jednorodzinnego, którym jest – zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a pr. bud.- budynek wolno 

stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie 

więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 

całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
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Grupa mediowa: zgodnie z rekomendacjami agencji w szczegółowej koncepcji kampanii. 

Uzupełniające grupy docelowe kampanii:  

▪ pracownicy samorządów, 

▪ inne wskazane zgodnie z rekomendacjami agencji w szczegółowej koncepcji kampanii  

III. WARUNKI REALIZACJI KAMPANII  

1. OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ KONCEPCJI KAMPANII  

Szczegółowa koncepcja kampanii musi zawierać: 

1.1. Szczegółową koncepcję strategiczną, która będzie zawierała: 

▪ analizę głównej grupy docelowej kampanii w zakresie identyfikacji barier oraz 

wskazanie motywacji, oczekiwań i przekonań skłaniających mieszkańców do 

poprawy jakości powietrza; 

▪ dopasowanie tonu przekazu do specyfiki grupy celowej, pod kątem zrozumienia 

korzyści, które są uznawane przez nią za atrakcyjne. 

▪ strategię komunikacji z odbiorcami kampanii, w odniesieniu do telewizji, Internetu, 

radia i działań PR; 

▪ formy reklamy wraz z argumentacją ich wyboru dla poszczególnych mediów; 

▪ opis głównych założeń kampanii. 

1.2. Szczegółową koncepcję kreatywną, która będzie zawierała: 

▪ opracowany główny przekaz kampanii wraz z uzasadnieniem (opis głównych 

założeń kreacyjnych, w tym hasła przewodniego kampanii, elementów graficznych, 

ścieżki dźwiękowej (jeśli dotyczy)); 

▪ spójny Key Visual dla wszystkich elementów kampanii, w tym m.in.: 

o logotyp, slogan kampanii, nazwę domeny internetowej nawiązujący do hasła 

„Czyste Powietrze”, 

o szablony graficzne strony internetowej kampanii (odmienny od obecnej 

kampanii „tworzymy atmosferę” w ramach kolorystyki i użytej kreski) 

o szablony typograficzne, 

o inne projekty graficzne materiałów użytych w kampanii; 

▪ strategię kreatywną. 

1.3. Szczegółowy plan mediów zawierający: 

▪ analizę korzystania z mediów przez grupę docelową, uwzględniającą wskaźnik 

dopasowania (affinity index); 

▪ wybrane formy promocji przyporządkowane do konkretnych kanałów mediowych 

z uzasadnieniem wyboru; 

▪ szczegółowy harmonogram wykorzystania konkretnych kanałów mediowych; 
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▪ szczegółowy media plan wraz ze wskaźnikami obliczonymi dla mediowych grup 

docelowych. 

2. BADANIE PRE- I POST- GRUPY DOCELOWEJ 

Wykonawca opracuje kwestionariusz mający ok. 10 pytań dotyczących wiedzy i zachowań 

ekologicznych oraz przeprowadzi badanie na reprezentatywnej grupie osób należących do 

grupy docelowej kampanii zarówno przed rozpoczęciem kampanii, jak i po jej zakończeniu. 

Próba: ok. 1000 osób z grupy docelowej. 

Wielkość akceptowalnego błędu pomiaru/statystycznego: 3%. 

Zalecona metodologia badań: wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (CATI). 

Termin realizacji badania przed rozpoczęciem kampanii mediowej: do końca września 2018 r.  

Termin realizacji badania po zakończeniu kampanii mediowej: do 5 grudnia 2018 r.  

3. KAMPANIA PR  

Termin realizacji: październik-listopad 2018 r. 

Grupa odbiorców kampanii PR: twórcy opinii, tj. dziennikarze, eksperci, celebryci, 

trendsetterzy, blogerzy itp. 

Cel kampanii PR: zbudowanie świadomości dotyczącej przyczyn zanieczyszczenia powietrza 

oraz jego konsekwencji dla zdrowia obywateli wśród tzw. twórców opinii. 

Kampania PR, w której główne działania odbędą się w okresie październik-listopad 2018 r, 

będzie poprzedzać działania w ramach właściwej kampanii mediowej prowadzonej w telewizji, 

radiu i Internecie, które są zaplanowane w okresie październik-listopad 2018 r.  

W ramach kampanii PR, Wykonawca:  

▪ Przygotuję szczegółową strategię komunikacji PR.  

▪ Przygotuje wyczerpujące materiały dla dziennikarzy (tzw. press kit) dotyczące tematyki 

wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka, w tym na temat 

optymalnych sposobów spalania paliw stałych w odpowiednich urządzeniach 

grzewczych: 

 najpowszechniej stosowane paliwa stałe,  

 wpływ instalacji urządzeń grzewczych na otaczające powietrze, klimat i zdrowie, 

 jak ograniczyć negatywne skutki spalania paliw stałych, 

 co to jest dobre paliwo?, 

 czy droższe urządzenie da większe oszczędności, 

 jak znaleźć dobre, oszczędne urządzenie?, 

 zaoszczędzisz kupując droższe, dobre paliwo!, 

 jak znaleźć dobre paliwo?, 

 mój komin? Dbam bo warto!, 

 co można poprawić? Co można zmienić? 
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▪ Zorganizuje we współpracy z Rzecznikiem Prasowym MŚ konferencję prasową 

podsumowującą całość kampanii w listopadzie 2018 r.  

▪ Przygotuje nowy lub zaktualizuje pod kątem graficznym i redakcyjnym pakiet 

informacyjny dla gmin (obecny pakiet w zał.) na temat dostępnych programów 

dofinansowania na termomodernizację budynków mieszkalnych (istniejących lub nowo 

budowanych), w tym wymiany źródeł ciepła na bardziej przyjazne środowisku (np. 

wymiana pieca albo podłączenie do sieci ciepłowniczej). Pakiet informacyjny (w wersji 

elektronicznej) powinien zawierać:  

o porady nt. tego, jak edukować mieszkańców o wpływie zanieczyszczenia 

powietrza na ich zdrowie, środowisko oraz atrakcyjność inwestycyjną i walory 

turystyczne miejscowości. Poradnik powinien przede wszystkim pokazać 

mieszkańcom  pozytywne aspekty skorzystania przez nich z obowiązujących na 

terenie danej gminy programów dofinansowania wymiany urządzeń grzewczych 

na paliwa stałe. 

o materiały graficzne w otwartych formatach umożliwiających ich edycję (np. 

zmianę daty, miejsca wydarzenia, adresu gminy) do wykorzystania przez gminę 

w prowadzeniu komunikacji skierowanej do mieszkańców.  

▪ Przygotuje wkład merytoryczny do zakładki „Dla mediów” na stronie internetowej 

projektu. 

▪ Będzie stosował inne formy dotarcia do dziennikarzy, w tym np. indywidualne 

spotkania z dziennikarzami, wysyłkę informacji prasowych, dystrybucję press kitów, 

umawianie we współpracy z Rzecznikiem Prasowym MŚ wywiadów dziennikarzy 

z pracownikami i kierownictwem Ministerstwa Środowiska. 

▪ Przygotuje analizę potencjalnych szans i zagrożeń związanych z realizacją kampanii. 

Analiza będzie zawierać rekomendacje, w jaki sposób można osiągnąć efekt synergii 

poprzez wykorzystanie narzędzi powstałych w ramach kampanii do promocji 

komunikatów w mediach. 

▪ Przygotuje we współpracy z Rzecznikiem Prasowym MŚ i roześle komunikaty prasowe 

dotyczące startu i zakończenia kampanii oraz innych ważnych etapów i wydarzeń, które 

nastąpią w trakcie jej realizacji. 

▪ Przygotuje cotygodniowe raporty nt. przeprowadzonych działań i publikacji w prasie 

dotyczące tematu zanieczyszczonego powietrza wskazując, które z publikacji zostały 

zainicjowane poprzez działania przeprowadzone przez Wykonawcę oraz ich wartość 

AVE. Zbiorczy raport ze wszystkich działań PR przeprowadzonych w trakcie trwania 

umowy będzie częścią raportu końcowego z realizacji kampanii. 

Efektem kampanii PR będą publikacje w szerokim zróżnicowanym przekroju mediów o 

różnych profilach. Na poziomie oceny ofert złożonych w przetargu Zamawiający będzie oceniał 

strategię komunikacji PR oraz media do których w założeniach będzie ona kierowana, jak 

również wartość wskaźnika AVE. Na potrzeby wyceny szacunkowej wartości zamówienia 

zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny dla następującej przykładowej 

listy publikacji:  
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▪ 2 redakcyjne artykuły publicystyczne w ogólnopolskich tygodnikach o tematyce 

społeczno-politycznej; 

▪ 2 redakcyjne artykuły publicystyczne w ogólnopolskich dziennikach o tematyce 

społeczno-gospodarczo-politycznej; 

▪ minimum 2 redakcyjne artykuły w ogólnopolskich dziennikach o profilu tabloidowym; 

▪ minimum 4 redakcyjnych artykułów opublikowanych na największych ogólnopolskich 

portalach internetowych, rozumianych jako portale znajdujące się na 10 najwyższych 

miejscach w rankingu witryn według zasięgu miesięcznego w kategorii informacje 

i publicystyka przygotowanego przez Megapanel PBI/Gemius; 

▪ 4 artykuły skierowane do właścicieli budynków mieszkalnych, umieszczone w prasie 

specjalistycznej lub na specjalistycznych portalach branżowych skierowanych do tej 

grupy, o zasięgu minimum 10 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie; 

▪ 2 artykuły skierowane do gmin, umieszczone na specjalistycznych portalach 

branżowych skierowanych do tej grupy, o zasięgu minimum 10 tys. unikalnych 

użytkowników miesięcznie. 

4. KAMPANIA RADIOWA 

Cel kampanii radiowej: zwiększanie świadomości w zakresie skutków działalności człowieka 

na jakość powietrza, dostępnych programów-instrumentów finansowych na rynku 

dedykowanych działaniom naprawczym mającym na celu poprawę jakości powietrza 

(kredytów, dofinansowań itp.). 

Proponowana główna grupa odbiorców: właściciele budynków mieszkalnych, użytkownicy 

samochodów osobowych.  

Grupa mediowa: zgodnie z rekomendacjami agencji w szczegółowej koncepcji kampanii. 

Optymalny termin emisji spotów: listopad 2018 r. 

Zakup mediów dla emisji spotów radiowych będzie realizowany w ramach odrębnego 

postępowania. 

Optymalny termin produkcji spotów: październik 2018 r.  

Formaty spotów: 2 spoty 30’’ i 2 spoty 15’’ (skróty). 

W ramach kampanii radiowej Wykonawca:  

▪ Przygotuje dwa 30 sekundowe spoty radiowe oraz ich 15 sekundowe wersje skrócone. 

Spoty powinny wyróżniać się spośród innych radiowych przekazów reklamowych, np. 

poprzez rozpoznawalny jingle, tło muzyczne itp.,  

▪ Opracuje rekomendacje dotyczące emisji spotów w radio.  

▪ Opracuje niestandardową formę promocji zachęcająca do kompleksowej 

termomodernizacji budynku np. wymiany instalacji grzewczej, okien lub ocieplenia 

budynku oraz wyemituje w paśmie poza blokiem reklamowym w jednej 

z 5 najpopularniejszych ogólnopolskich stacji radiowych przez minimum 4 tygodnie w 
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okresie październik-listopad 2018 r., (np. formie wydzielonego programu 

informacyjno-edukacyjnego), 

▪ Udzieli licencji na emitowanie spotu w radiostacjach przez min. 5 lat oraz niegraniczoną 

w czasie licencję na emitowanie spotu w Internecie.  

5. KAMPANIA TELEWIZYJNA 

Cel: zwiększenie świadomości odbiorców, że stosowanie nieodpowiedniej jakości paliw z 

wykorzystanie wyeksploatowanych urządzeń grzewczych ma bezpośredni wpływ na stan 

powietrza, a tym samym na ich zdrowie oraz środowisko jako całość.   

Proponowana główna grupa mediowa: wiek 35+, wykształcenie podstawowe, zawodowe i 

średnie,  

Grupa mediowa: zgodnie z rekomendacjami agencji w szczegółowej koncepcji kampanii. 

Optymalny termin emisji spotów: listopad 2018 r. 

Zakup mediów do kampanii telewizyjnej będzie realizowany w ramach odrębnego 

postępowania. 

Optymalny termin produkcji spotów: październik 2018 r.  

Formaty spotów: 1 spot 30’’ i 1 spot 15’’ (skróty). 

W ramach kampanii telewizyjnej Wykonawca zrealizuje:  

▪ Przygotuje szczegółowe scenariusze i scenorysy (storyboardy) 2 spotów (1 spotu 30 

sekundowego i jego wersji skróconej o długości 15 sekund).  

▪ Przeprowadzi pretesty na grupie celowej, historii opartych na storyboardzie (co 

najmniej 4 grupy fokusowe liczące po 8 osób każda) i przedstawienie raportu z 

pretestów. Pretesty, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, będą przeprowadzone 

również poza Warszawą. 

▪ Wyprodukuje jeden spot 30’’ i jego wersje skróconą o długości 15’’ z wybranego przez 

Zamawiającego konceptu kreatywnego, przeznaczone do emisji telewizyjnej i kinowej 

z zastosowaniem systemu dźwięku przestrzennego - Dolby Surround i Pro Logic) o 

zasięgu ogólnopolskim. 

▪ Wyprodukuje film z realizacji spotu (tzw. making of…) oraz zapewnieni zdjęcia z planu. 

▪ Opracuje rekomendacje dotyczące emisji spotów w telewizji.  

▪ Przekaże Zamawiającemu nośniki z zapisem zrealizowanych produktów. 

▪ Wersje spotów przeznaczone do umieszczenia na stronie internetowej powinny być 

przekazane w formacie umożliwiającym zamieszczenie na YouTube w wersji 

podstawowej, wersji z napisami w języku polskim, wersji z napisami w języku 

angielskim, wersji z tłumaczem w języku migowym.  

▪ W ramach realizowanej kampanii Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie 

i zależne prawa majątkowe do historii opowiedzianych w spotach telewizyjnych, 

kreacji, hasła kampanii, elementów graficznych w całości i we fragmentach na czas 

nieograniczony. 
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▪ W ramach realizowanej kampanii telewizyjnej Wykonawca przeniesienie na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe obejmujące:  

o emisję w TV – na minimum 5 lat; 

o emisję w Internecie na kanale YouTube MŚ i stronach internetowych MŚ – na 

czas nieograniczony; 

o wykorzystanie w materiałach informacyjnych (w tym koncepcji, hasła, 

storyboardów) – na czas nieograniczony. 

Założenia wykonawcze: 

▪ Spoty będą emitowane w telewizji, w serwisach internetowych w formacie pre-roll oraz 

zamieszczone na stronie internetowej projektu. 

 

6. KAMPANIA INTERNETOWA 

Termin realizacji: październik-listopad 2018 r., 

Główna grupa odbiorców: zgodnie z rekomendacją agencji reklamowej (powinna uwzględniać 

charakterystykę mediów, może odbiegać od głównej grupy celowej). 

Cel działania: poinformowanie mieszkańców Polski, w szczególności decydentów, planujących 

budowę/remont domu jedno i wielorodzinnego oraz mieszkańców kamienic, nt. działań, które 

mogą przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Działania kreatywne, które Wykonawca zrealizuje w ramach kampanii internetowej:  

▪ Przebuduje stronę internetową kampanii http://tworzymyatmosfere.pl: 

o opracuje i wdroży szablony graficzne strony internetowej w Systemie CMS. 

Całość powinna być przygotowana w formie nawiązującej graficznie do nowej 

wizualizacji kampanii.  

o zaprojektuje strukturę informacyjną strony internetowej w oparciu o istniejący 

kontent strony (aktualizacja i wykorzystanie materiałów obecnie dostępnych na 

stronie internetowej).  

▪ Napisze 3 artykuły. 

▪ Stworzy 2 infografiki. 

▪ Stworzy 1 wideoinfografikę w technologii motion design lub równoważnej. 

▪ W sekcji strony internetowej dedykowanej właścicielom budynków przygotuje 

i zamieści oraz zaktualizuje obecnie dostępne materiały informacyjne skierowane do tej 

grupy odbiorców. 

▪ W sekcji strony internetowej dedykowanej samorządom przygotuje i zamieści oraz 

zaktualizuje obecnie dostępne materiały informacyjne skierowane do tej grupy 

odbiorców. 

 

Wskaźniki do osiągnięcia w trakcie trwania kampanii internetowej: 

▪ Strona internetowa osiągnie wskaźniki 300 tys. unikalnych użytkowników w trakcie 

http://tworzymyatmosfere.pl/
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trwania kampanii. Liczba unikalnych użytkowników (UU) to liczba niepowtarzalnych 

(policzonych tylko raz) użytkowników strony w trakcie trwania kampanii. 

▪ Strona internetowa osiągnie współczynnik konwersji na poziomie min. 40%. 

Współczynnik konwersji (WK) należy jako rozumieć jako proporcję konwersji – 

rozumianych tu jako suma wydarzeń takich jak: wizyta na stronie, która trwała 

minimum 60 sekund; przeczytanie minimum jednego całego artykułu na stronie; 

odtworzenie infografiki, pełne obejrzenie minimum jednego filmu na stronie – w 

stosunku do całkowitej liczby wizyt na stronie w trakcie trwania kampanii. 

▪ Na czas trwania kampanii do strony www zostanie podłączony zewnętrznych serwer do 

pomiaru odsłon strony typu adserver (jak np.: Google Analitycs,Gemius Traffic, 

Double Click, Sizmek). 

Promocja i zakup mediów w kampanii internetowej:  

▪ Wycena powinna uwzględniać fakt, że w tym samym czasie będą prowadzone inne 

działania (np. emisja spotów telewizyjnych oraz radiowych), które będą odsyłać do 

strony internetowej kampanii.  

▪ Wykonawca przedstawi rekomendacje grupy docelowej dla działań prowadzonych 

w Internecie oraz jej uzasadnienie wraz z propozycją dopasowanych działań 

mediowych. Działania mediowe powinny być skierowane do grupy celowej również z 

wykorzystaniem niestandardowych form reklamy w Internecie (targetowanie 

geograficzne, targetowanie behawioralne, reklama natywna). 

▪ Promocja odbędzie się z wykorzystaniem portali informacyjnych, mediów zasięgowych, 

serwisów społecznościowych, forów tematycznych czy akcji specjalnych dedykowanych 

tematyce kampanii. Dobór działań w Internecie ma zapewnić osiągnięcie zakładanych 

celów kampanii oraz efektywność kosztową. Różnorodność, dopasowanie do grupy 

celowej i potencjał do spontanicznego rozpowszechniania treści przez odbiorców (tzw. 

potencjał wiralowy) będą istotnym elementem doboru tych działań. 

▪ Przygotuje i przeprowadzi pozycjonowanie treści strony internetowej kampanii 

odpowiednio pod kątem SEO. 

▪ Promocja powinna uwzględniać format reklamy kontekstowej (np. Google Ad-words). 

▪ Promocja będzie uwzględniać zamieszczanie wpisów na profilu FB kampanii – poprzez 

jego utworzenie, redagowanie i administrowanie (tzw. fanpage’a). Wpisy będą 

przygotowywane i  publikowane przez Wykonawcę postów trakcie trwania kampanii. 

Po jej zakończeniu Wykonawca przekaże administrowanie profilem Zamawiającemu.  

▪ Preferowany jest zakup mediów w modelu efektywnościowym, tj. zakup w modelu 

płatności za przejście na stronę internetową. 

▪ Nie dopuszcza się stosowania reklamy w postaci wyskakujących okienek/bannerów 

reklamowych typu pop-up. Wykonawca przeprowadzi emisję spotów 

wyprodukowanych w ramach kampanii telewizyjnej (w wersjach 30” i 15’’) będzie 

promowana w Internecie w formacie pre-roll (np. na portalach YouTube, ipla, vod.pl, 

TVN player, Netflix, showmax), przy założeniach:  
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o Liczba pełnych wyświetleń spotów – 20 tysięcy wyświetleń (założenie na 

potrzeby wyceny).  

o Maksymalny limit odsłon, które zostaną wyświetlone jednemu użytkownikowi 

(tzw. capping) = 3 w trakcie trwania kampanii i nie więcej niż 1 dziennie, 

o Koszt za wyświetlenie (tzw. CPV) – nie większy niż 75 gr za wyświetlenie.  

Ważniejsze wymagania dotyczące strony www kampanii:  

▪ Produkty/efekty wszelkich modyfikacji strony internetowej kampanii muszą być 

zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi mającymi wpływ na jej działanie i 

realizowaną funkcjonalność, w szczególności z: 

o ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 

poz. 1800 z późn. zm.), w szczególności z art. 173 ustawy; 

o ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 z późn. zm.) oraz 

jej aktami wykonawczymi, w szczególności 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. 2012 poz. 526 z późn. zm.), w tym z załącznikiem 

nr 4 do rozporządzenia w sprawie wytycznych WCAG 2.0; 

o Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. U. UE, 

L 119, 4 maja 2016); 

o ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1219). 

▪ Rozbudowana i zaktualizowana strona internetowa powstanie w terminie 4 tygodni od 

podpisania umowy. Strona internetowa kampanii będzie gotowa przed startem 

kampanii internetowej. Wprowadzanie treści powstałych w ramach kampanii do 

systemu CMS strony kampanii będzie się odbywać sukcesywnie, jednak nie później niż 

na 2 tygodnie do rozpoczęcia kampanii. 

▪ Strona internetowa kampanii będzie zarządzana w oparciu o stosowany przez 

Zamawiającego system Open Source CMS Made Simple. Wykonawca dokona 

aktualizacji obecnej wersji systemu CMS do najnowszej dostępnej wersji. 

▪ Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji rozbudowanej i zaktualizowanej strony 

internetowej kampanii we współpracy z Zamawiającym, na infrastrukturze serwerowej 

znajdującej się w siedzibie Zamawiającego. 

▪ Zamawiający umożliwi Wykonawcy pracę zdalną (np. za pośrednictwem bezpiecznego 

połączenia VPN) na zasadach określonych w Polityce bezpieczeństwa informacji 

Ministerstwa Środowiska. 

▪ W trakcie trwania kampanii Wykonawca będzie zarządzał treścią strony internetowej. 

http://www.cop24.gov.pl/
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▪ Strona internetowa będzie wykonana w technologii, która pozwala na dostosowywanie 

wyświetlanej treści do rozdzielczości ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlana 

(tzw. strona responsywna). 

▪ Strona kampanii będzie funkcjonować w domenie zakupionej przez Zamawiającego. 

▪ Koncepcja strony internetowej powinna mieć układ zbliżony do obecnej strony, który 

będzie odwoływał się do koncepcji kreatywnej kampanii, ale równocześnie umożliwiał 

efektywne jej wykorzystanie po zakończeniu kampanii i prowadzenia komunikacji 

w zakresie czystego powietrza przez pracowników Ministerstwa Środowiska.  

▪ Wykonawca umożliwi Zamawiającemu śledzenie postępu prac poprzez udostępnienie 

środowiska testowego na serwerze Wykonawcy. Zamawiający będzie mógł zgłaszać 

uwagi do tych prac. 

▪ Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić testy użyteczności i dostępności 

strony internetowej kampanii pod kątem zgodności ze standardem WCAG 2.0 na 

poziomie AA oraz wdrożyć rekomendacje wynikające z testów, na co najmniej 3 dni 

robocze przed startem kampanii. 

Wykonawca zleci firmie zewnętrznej testy użyteczności i dostępności strony oraz 

dostępnych na niej narzędzi oraz przedstawi wyniki tych testów w formie raportu wraz 

z opisem i dokumentacją przeprowadzonego badania oraz rekomendacją zmian, a 

następnie wprowadzi rekomendowane zmiany. Użyteczność strony internetowej będzie 

analizowana pod kątem takich cech jak: 

▪ czytelność celu i funkcji serwisu; 

▪ proces odnajdywania informacji w serwisie; 

▪ adekwatność pogrupowania informacji w serwisie; 

▪ ogólne wrażenie z kontaktu ze stroną (ocena kolorystyki, zastosowanej 

czcionki); 

▪ zgodność ze standardami Web usability i praktykami rynkowymi. 

Testy dostępności obejmą następujących użytkowników: 

▪ niewidomego, 

▪ słabo widzącego,  

▪ niesłyszącego, 

▪ z niepełnosprawnością kończyn górnych posługującego się:  

• tylko myszą, 

• tylko klawiaturą, 

▪ dyslektyka, 

▪ testera z niskim wykształceniem – po gimnazjum. 

▪ Wszelkie produkty/efekty modyfikacji Systemu CMS oraz strony internetowej 

kampanii muszą być odpowiednio zabezpieczone przed atakami na systemy 

informatyczne. Wykonawca zadba o dokładną walidację danych pobieranych przez 

system z formularzy, danych URL, zabezpieczając system w szczególności przed 

następującymi atakami: 
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o ataki semantyczne na adres URL; 

o ataki związane z ładowaniem plików; 

o ataki typu cross-site scripting; 

o ataki typu CSRF; 

o podrabianie zatwierdzenia formularza; 

o sfałszowanie żądania HTTP; 

o ujawnienie uwierzytelnień dostępu; 

o wstrzykiwanie kodu SQL; 

o ujawnienie danych przechowywanych w bazie; 

o kradzież cookies; 

o przechwytywanie sesji; 

o wstrzykiwanie sesji; 

o zafiksowanie sesji; 

o trawersowanie katalogów; 

o wstrzykiwanie poleceń systemowych; 

o ujawnianie kodu źródłowego np. plików .inc, „template” itp. 

▪ Wszelkie produkty/efekty modyfikacji Systemu CMS oraz strony internetowej 

kampanii muszą posiadać odporność na ataki typu Brute Force; ochronę przed próbami 

nieautoryzowanego dostępu do panelu administracyjnego i kont użytkowników (np. 

blokowanie konta po trzech próbach błędnego wpisania hasła administratora strony 

internetowej kampanii). 

▪ Wszelkie produkty/efekty modyfikacji Systemu CMS oraz strony internetowej 

kampanii  muszą spełniać wymagania Polityki bezpieczeństwa informacji Ministerstwa 

Środowiska. 

▪ Wykonawca opracuje scenariusze testowe umożliwiające sprawdzenie bezpieczeństwa 

(odporności systemów informatycznych) na każdy z ataków, wymienionych wyżej, 

które zostaną wykorzystane podczas testów prowadzonych przez Wykonawcę przy 

udziale Zamawiającego. Scenariusz testowy powinien zawierać odpowiednio 

przygotowany skrypt (napisany w jednym z języków - Shell/Perl/Python/Java/Tcl/ 

Ruby/PHP) posiadający funkcjonalność danego ataku na Stronę WWW 

uwzględniającego architekturę testowanego rozwiązania oraz dokumentację jego użycia 

wraz z opisem parametrów wywołania skryptów. 

▪ System CMS strony internetowej kampanii po zmianach musi umożliwiać sporządzanie 

statystyk osobno dla każdej ze stron Strony WWW (jako funkcjonalność Systemu CMS 

lub bezpłatna usługa statystyczna na zasadach firm, które je dostarczają). 

▪ Przeszkoli 2 pracowników Zamawiającego z obsługi CMS strony kampanii oraz 

przygotuje instrukcję obsługi CMS strony kampanii. 

▪ Zapewni gwarancję na poprawne działanie strony oraz wsparcie techniczne na okres 2 

lat od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

7. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI KAMPANII 
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Nie dopuszcza się stosowania form marketingu niezgodnych z przepisami prawa i Kodeksem 

Etyki Reklamy. 

Nie dopuszcza się przekazywania dziennikarzom środków pieniężnych ani innej formy 

wynagrodzenia w zamian za przygotowanie i publikowanie treści odredakcyjnych w mediach.  

Nie dopuszcza się promocji konkretnych produktów i marek oraz łączenia wizerunku 

Ministerstwa Środowiska z działalnością podmiotów komercyjnych (używania nazw własnych 

produktów, ich opisów lub zdjęć). 

Ostateczny wybór scenariuszy, koncepcji graficznych tematów artykułów i innych materiałów 

do wykorzystania w kampanii nastąpi we współpracy Wykonawcy z Zamawiającym. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać od Zamawiającego akceptację wszystkich kreacji 

i materiałów tekstowych stworzonych w ramach kampanii (ścieżkę akceptacji reguluje 

umowa). 

Wszelkie materiały dostarczone przez Wykonawcę będą oparte na rzetelnej informacji 

pochodzącej wyłącznie ze sprawdzonych i niekomercyjnych źródeł, np. ze stron rządowych, 

instytutów badawczych, instytucji naukowych i organizacji pozarządowych. 

Wszystkie prace Wykonawca przygotuje w formacie umożliwiającym edycję. Wszystkie 

teksty, logotypy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu.  

 

Wykonawca zapewni weryfikację materiałów pod kątem merytorycznym u odpowiednich 

ekspertów:  

• specjalisty od techniki spalania w urządzeniach grzewczych do 0,5 MW, 

• specjalisty badającego wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie ludzkie oraz 

środowisko jako całość, 

• specjalisty w zakresie instrumentów finansowych dostępnych na rynku, w obszarze 

tematycznym: poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.  

 

Materiały wyprodukowane w ramach kampanii będą opatrzone:  

• logotypem Ministerstwa Środowiska2, 

• logotypem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej3 wraz 

z informacją „Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej”, 

• linkiem do domeny strony internetowej projektu. 

                                                 
2 Zgodnie z księgą znaku: https://www.mos.gov.pl/kontakt/dla-mediow/logo-do-pobrania/ 
3 Zgodnie z księgą znaku: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-

ogolne/instrukcja-oznakowania-przedsiewziec/ 
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Zapis nie ma zastosowania w wyjątkowych sytuacjach, jeśli nie ma możliwości zamieszczenia 

na materiałach wymienionych logotypów oraz po konsultacji z Zamawiającym. 

Wykonawca zapewni: kompleksowe przeprowadzenie kampanii w tym m.in.: ewentualne 

pozyskanie osób będących twarzą kampanii, plików graficznych, innych niezbędnych dla 

realizacji kampanii materiałów oraz sprzętu. Wykonawca opłaci produkcję i emisję/dystrybucję 

materiałów oraz pokryje wszystkie inne koszty związane z prowadzeniem przez niego 

kampanii. Zapewni także i przekaże Zamawiającemu prawa do wizerunku, licencje i prawa 

autorskie. 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

5 grudnia 2018 r. 

V. ELEMENTY WYCENY 

W ofercie Wykonawca powinien zawrzeć: 

1) nazwę i adres Wykonawcy; 

2) cenę zł (netto) w rozbiciu na wskazane w formularzu działania 

3) cenę zł (netto) przeniesienia autorskich praw majątkowych w rozbiciu na wskazane w 

formularzu dzieła. 

VI. FORMA SKŁADANIA WYCENY 

Elektronicznie na adres paulina.latoszek@mos.gov.pl i katarzyna.piskorska@mos.gov.pl. 

Wzór formularza wyceny jest załączony do niniejszego szacowania wartości zamówienia.  

VII. TERMIN SKŁADANIA WYCENY  

12 lipca 2018 r. 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE 

Postępowanie 

Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wyceny. 

Oznaczenie finansowania 

1. Wszelkie materiały związane z realizacją zamówienia muszą być opatrzone informacją 

„Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej”, a utwory wizualne muszą zawierać logotypy Ministerstwa 

Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z 

ich księgami znaku. 

mailto:paulina.latoszek@mos.gov.pl
mailto:katarzyna.piskorska@mos.gov.pl
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Płatności 

2. Termin płatności: do 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT 

wystawionej po podpisaniu protokołu zdawczo- odbiorczego stwierdzającego należyte 

wykonanie zamówienia. Zamawiający przewiduje płatności cząstkowe, zgodnie z 

harmonogramem prac. 

Umowa 

3. W umowie z Wykonawcą znajdą się następujące zapisy:  

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może odstąpić od 

umowy i/lub żądać zapłaty kary umownej. Niezależnie od powyższej kary umownej, 

w przypadku gdy Zamawiający poniesie szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, może on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych zawartych w 

przepisach Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów 

powstałych na danym etapie umowy, jak również prawa do korzystania z i rozporządzania 

artystycznymi wykonaniami spotów, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, 

kserograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) wprowadzanie do obrotu; 

3) wprowadzanie do pamięci komputera; 

4) nieodpłatne użyczenie; 

5) publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie; 

6) rozpowszechnianie w całości lub w częściach w inny sposób, w tym publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, 

a w szczególności w internecie; 

7) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany 

utworów będących programami komputerowymi. 

5. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i 

korzystanie z opracowań utworów, sporządzonych dla Zamawiającego lub przez 

Zamawiającego, oraz przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do nich, na polach eksploatacji wymienionych w pkt 4. 

▪ Inne 

6. Zamówienie będzie realizowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 



 
 

15 
Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

7. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych 

oraz nie stanowi zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert. 

8. Treść przedmiotowego rozeznania nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu Ustawy prawo 

zamówień publicznych i jest jedynie niezbędnym do uruchomienia przetargu elementem 

szacowania wartości zamówienia. 

9. Ministerstwo Środowiska wdraża system Zarządzania Środowiskowego, zgodny z 

Rozporządzeniem EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową, zatwierdzoną przez Ministra 

Środowiska. W związku z tym zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z treścią Polityki 

Środowiskowej, zamieszczonej na stronie www.mos.gov.pl (zakładka: /Środowisko/Systemy 

środowiskowe/System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)). Oznacza to, że podczas realizacji 

Zamówienia, Wykonawca powinien, np.:  

▪ gospodarować odpadami, powstałych w wyniku realizacji umowy, zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami. 

▪ prowadzić transport sprzętu i innych artykułów dla celów realizacji Zamówienia w pojemnikach 

transportowych wielokrotnego użytku.  

▪ przeprowadzać dostawy realizowane w ramach zamówienia poza godzinami szczytu, przez 

które rozumie się godziny od 7.00 do 9.00 i od 15.00 do 18.00.  

▪ przygotować materiały konferencyjne wyłącznie w wersji elektronicznej (na nośniku lub 

udostępnione na stronie internetowej). 

▪ organizować spotkania/warsztaty w miejscach, do których łatwo dojechać transportem 

publicznym. 

10. Informujemy, iż wszelkie informacje nt. przetwarzania danych osobowych 

udostępnione są na stronie Ministerstwa Środowiska pod adresem 

https://www.mos.gov.pl/polityka-prywatnosci/.  

IX. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW 

Paulina Latoszek 

Tel 22 36 92 649 

e-mail: paulina.latoszek@mos.gov.pl 

https://www.mos.gov.pl/polityka-prywatnosci/
mailto:paulina.latoszek@mos.gov.pl
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Załącznik nr 1 

do szacowania wartości zamówienia 

FORMULARZ WYCENY 

na przygotowanie i realizację ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej na 

temat poprawy jakości powietrza.  

DANE WYKONAWCY 

Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Adres siedziby 

wykonawcy: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

WYCENA 

DZIAŁANIE CENA NETTO 

1. OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ KONCEPCJI KAMPANII  

2. BADANIE PRE- I POST- GRUPY DOCELOWEJ  

3. KAMPANIA PR  

5. KAMPANIA RADIOWA  - 2 spoty 30” i 2 skróty 15”(wyłączając emisję!)   

6. KAMPANIA TELEWIZYJNA (wyłączając emisję!) w dwóch wariantach  

1 spot 30” i jego wersja skrócona 15”  

2 spoty 30” i ich wersje skrócone 15”  

7. KAMPANIA INTERNETOWA (przebudowa/aktualizacja treści)  

SUMA   

 

Uprzejmie prosimy o przedstawienie jaką część powyższej szacunkowej wartości zamówienia stanowi 

wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.  

 

DZIEŁO  CENA NETTO 

Koncepcja kreatywna realizacji spotów telewizyjnych, ich scenariusze oraz 

scenorysy  
 

Spot telewizyjny #1 – 30 sekund – licencja na emisję w tv przez 5 lat   

Spot telewizyjny #1 – 15 sekund  – licencja na emisję w tv przez 5 lat  

Spot telewizyjny #1 – 30 sekund  – licencja na emisję w internecie 

bezterminowo 
 

Spot telewizyjny #1 – 15 sekund – licencja na emisję w internecie 

bezterminowo 
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Spot telewizyjny #2 – 30 sekund – licencja na emisję w tv przez 5 lat   

Spot telewizyjny #2 – 15 sekund  – licencja na emisję w tv przez 5 lat  

Spot telewizyjny #2 – 30 sekund  – licencja na emisję w internecie 

bezterminowo 
 

Spot telewizyjny #2 – 15 sekund – licencja na emisję w internecie 

bezterminowo 
 

Materiał z planu zdjęciowego typu „Making of…” – bezterminowo   

Spot radiowy – 30 sekund – licencja na emisję w radio przez 5 lat   

Spot radiowy – 15 sekund  – licencja na emisję w radio przez 5 lat  

Spot radiowy – 30 sekund  – licencja na emisję w internecie bezterminowo  

Spot radiowy – 15 sekund – licencja na emisję w internecie bezterminowo  

Kod i grafiki strony internetowej kampanii – bezterminowo   

Każdy 1 z 3 artykułów na stronę internetową – bezterminowo 
 

/ artykuł 

Każda 1 z 2 infografik – bezterminowo 
 

/ infografikę 

1 wideoinfografika – bezterminowo 
 

/ wideoinfografikę 

Raport z badania grupy docelowej realizowany przed kampanią  

Raport z badania grupy docelowej realizowany po kampanii  

Press kit dla dziennikarzy i inne materiały – bezterminowo  

Przebudowa strony internetowej i aktualizacja zawartych na niej materiałów  

Pakiet informacyjny dla gmin  

Posty opublikowane na portalu Facebook powstałe w trakcie trwania 

kampanii 
 

 

*Jeśli Wykonawca nie poda w ofercie ceny wartości autorskich praw majątkowych dla każdego utworu to równocześnie 

oświadcza, iż kwota wyceny autorskich praw majątkowych dla każdego utworu powstałego w wyniku wykonania umowy nie 

przekroczy kwoty 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

 

 

 ………………………………………… ……………………………………… 

 miejscowość, data podpis(y) osoby(ób) uprawnionych 

  do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

do szacowania wartości zamówienia 

 

Poradnik dla Gmin 


