
 

 

 

 
 
 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli mediów oraz 

liderów opinii publicznej połączonego z promocją przykładów dobrych praktyk projektów 

zrealizowanych z Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim. 

2. Celem zamówienia jest promocja projektów zrealizowanych z Funduszy Europejskich  

w województwie podkarpackim, w tym również przekazanie informacji dot. Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

3. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części – pierwsza to wyjazd studyjny dziennikarzy do 

ośmiu miast Podkarpacia. Odwiedzą w nich obiekty, w których zrealizowano projekty unijne. Druga 

część akcji to promocja przykładów dobrych praktyk w miejscach, które podczas wyjazdu 

studyjnego odwiedzą dziennikarze. W ramach tej części przedmiotu zamówienia będą miały 

miejsce spotkania ekipy filmowej z mieszkańcami sześciu miast Podkarpacia. Na terenie 

wybranych miast chcemy zadać pytanie: Co zmieniło się w Twoim życiu dzięki Funduszom 

Europejskim? Czy w mieście żyje się lepiej odkąd zostały zrealizowane projekty unijne? Na 

podstawie wypowiedzi mieszkańców zostanie zrealizowany film dotyczący wybranych obiektów,  

w których zrealizowano projekty unijne. 

 

 

I część zamówienia: wyjazd studyjny z udziałem przedstawicieli mediów oraz liderów 

opinii publicznej 

1) termin realizacji: 15-16 października 2015 r. 

2) liczba uczestników: 30 osób – przedstawicieli mediów i liderów opinii publicznej z terenu 

województwa podkarpackiego 

3) cel wyjazdu: uzmysłowienie dziennikarzom, że zrealizowane projekty unijne znacząco wpłynęły 

na jakość życia mieszkańców Podkarpacie, przedstawienie szczegółów akcji FUNDUSZE 

EUROPEJSKIE – TAK, DZIĘKUJĘ!, sprowokowanie dziennikarzy do napisania artykułów  

i reportaży na temat akcji oraz korzyści jakie przyniosły mieszkańcom projekty unijne. Po 

zakończeniu zadania przedstawiciele mediów oraz liderzy opinii publicznej biorący udział  

w wyjeździe studyjnym, zostaną zaproszeni na pokaz filmu powstałego w wyniku rozmów  

z mieszkańcami. 

4) zadania Wykonawcy:  

a) uzyskanie zgód/pozwoleń na teren (w przypadku konieczności ich uzyskania), na których 

zrealizowano następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej celem 

ich zaprezentowania: 



 

 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim 

realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (firma 

Stalmax z Piątkowiec), 

 Wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności Zakładu Obróbki Kamienia 

Budowlanego Kazimierz Rogala poprzez zakup innowacyjnej piły automatycznej 

mostowej oraz wózków widłowych (firma Rogala z Przyłęku) 

 Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie 

Powiatu Jasielskiego (Starostwo Powiatowe w Jaśle) 

 Poprawa warunków nauczania w obiektach dydaktycznych w powiecie jasielskim 

poprzez nadbudowę z przebudową tych obiektów (Starostwo Powiatowe w Jaśle) 

 Nasza chata – lokal gastronomiczny Zakładu Aktywności Zawodowej  

w Rymanowie Zdroju (Rymanów Zdrój) 

 Galicyjski Rynek – Budowa sektora miejskiego w Parku Etnograficznym  

w Sanoku (Skansen w Sanoku) 

 Ochrona ex i in situ różanecznika żółtego i ostrożenia siedmiogrodzkiego oraz 

utrzymanie i ochrona stanowisk zagrożonych i rzadkich gatunków roślin 

kwaśnolubnych w Arboretum Bolestraszyce (Arboretum Bolestraszyce) 

 Budowa hali sportowej z zapleczem specjalnym przy Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu 

 Bar „Europejskie Klimaty” Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu 

 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – Budowa ośrodka rekreacyjno – 

turystyczno – sportowego przy ul. Budowlanych w Przeworsku – etap I (Urząd 

Miasta Przeworska) 

 Rewitalizacja zabytkowego Ratusza wraz z otoczeniem w Przeworsku (Urząd 

Miasta Przeworska) 

 

W przypadku zmiany jakiegokolwiek projektu wskazanego powyżej, Zamawiający dokona 

wszelkich starań, aby zamienić go na inny, przy jednoczesnym zachowaniu terenu/obszaru na 

którym dany projekt został zrealizowany. 

 

b) kompleksowe zorganizowanie prezentacji każdego z projektów z pkt a) w miejscu ich 

realizacji oraz zapewnienie udziału min. Jednego przedstawiciela każdego z beneficjentów 

ww. projektów jako osoby reprezentującej projekt, 

c) zapewnienie transportu (autobus klimatyzowany) dla uczestników w dniach 15-16 

października 2015 r. na trasie zgodnej z ustalonym przez Zamawiającego 

harmonogramem, 

d) zapewnienie sandwiczy mięsno-warzywnych i napojów (woda mineralna) dla uczestników 

podczas podróży, 

e) ubezpieczenie NW uczestników spotkania, 

f) zapewnienie uczestnikom wyjazdu obiadu w lokalu gastronomicznym Nasza Chata  

w Rymanowie Zdroju w dniu 15 października br.: zupa, drugie danie mięsne (sztuka 

mięsa, ziemniaki/frytki, zestaw surówek/bukiet jarzyn), deser, napoje (kawa, herbata, soki 

owocowe) – menu zostanie ustalone z Zamawiającym, 



 

g) potwierdzenie rezerwacji na własny rachunek 30 miejsc noclegowych ze śniadaniem  

w Hotelu Jagiellońskim w Sanoku w terminie 15/16 października br. (wstępnej rezerwacji 

miejsc dokonał Zamawiający), 

h) organizacja kolacji w hotelu Bona 15 października br. dla wszystkich uczestników  

w formie szwedzkiego stołu: min. 3 rodzaje przystawek, zupa, 3 rodzaje sałat, 2 rodzaje 

mięs, ryba, makaron, ziemniaki/frytki/ryż, surówki, pieczywo, sosy, napoje zimne i gorące, 

i) zapewnienie uczestnikom obiadu w Barze „Europejskie Klimaty” w Jarosławiu w dniu  

16 października br.: zupa, drugie danie mięsne (sztuka mięsa, ziemniaki/frytki, zestaw 

surówek/bukiet jarzyn), deser, napoje (kawa, herbata, soki owocowe) – menu zostanie 

ustalone z Zamawiającym. 

 

 

II część zamówienia: promocja przykładów dobrych praktyk projektów zrealizowanych 

z Funduszy Europejskich na terenie województwa podkarpackiego pod hasłem: 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – TAK, DZIĘKUJĘ! 

 

Dzięki środkom unijnym krajobraz Podkarpackich gmin zmienił się na lepsze. Podróżując przez region 

napotykamy na nowe drogi, nowoczesne przedsiębiorstwa, infrastrukturę turystyczną, uzdrowiska  

i odrestaurowane zabytki. Jednak czy mieszkańcy Podkarpacia odczuli zmianę, która nastąpiła dzięki 

środkom unijnym? Czy korzystają z nich w codziennym życiu?  

Na te pytania pomoże odpowiedzieć akcja FUNDUSZE EUROPEJSKIE – TAK, DZIĘKUJĘ! Będzie 

ona skierowana do mieszkańców ośmiu wybranych miejscowości, w których zrealizowane zostały 

projekty unijne. Akcja pozwoli mieszkańcom uzmysłowić sobie jak ważną rolę w ich życiu odgrywają 

projekty zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim. Dzięki zrealizowanemu filmowi przekaz dotrze 

do szerokiej publiczności, a Zamawiający będzie mógł wykorzystać go do promocji Funduszy 

Europejskich.  

 

W ramach drugiego etapu ekipa filmowa zorganizuje spotkania z mieszkańcami w trakcie, których 

będą mogli opowiedzieć jak ich życie zmieniło się dzięki Funduszom Unijnym. Spotkania odbędą się  

w sześciu miastach Podkarpacia: Mielec, Jasło, Sanok, Rymanów Zdrój, Jarosław, Przeworsk. Na 

terenie wymienionych miast, w weekend (jeden dzień na każde miasto) rozłożony zostanie namiot 

gdzie będzie realizowane nagranie. Przy okazji zorganizowany zostanie punkt informacyjny 

dotyczących funduszy unijnych z perspektywy 2014-2020.  

 

Aby zachęcić mieszkańców do wypowiedzi na temat korzyści jakie przyniosły im fundusze unijne, 

zostanie zorganizowane losowanie nagród dla wszystkich, którzy wezmą udział w nagraniu. Losowanie 

odbędzie się po zakończeniu całego wydarzenia w Urzędzie Marszałkowskim. Zostanie ono połączone 

z pokazem filmu.  

Realizacja filmu będzie składała się z dwóch elementów. Pierwszy to sfilmowanie obiektów, które 

odwiedzą dziennikarze podczas wyjazdu studyjnego. Celem tego elementu jest przedstawienie skali 

oraz efektów zrealizowanych projektów. Drugim elementem będzie opowieść mieszkańców jak 

Fundusze Europejskie realnie wpłynęły na ich codzienne życie regionu oraz w przyszłych działaniach 

promujących wykorzystanie środków unijnych. 

 
1) termin realizacji: 3, 4, 10, 11, 17, 18 października 2015 r. 



 

2) miejsca realizacji: Mielec, Jasło, Rymanów Zdrój, Sanok, Jarosław, Przeworsk (kolejność 

miast do ustalenia z Zamawiającym na późniejszym etapie prac) 

3) cel promocji przykładów dobrych praktyk: przedstawienie skali oraz efektów zrealizowanych 

projektów ze środków unijnych, mających wpływ na życie „przeciętnego” mieszkańca regionu 

4) zadania Wykonawcy:  

 produkcja min. 3 minutowego filmu ukazującego efekty zrealizowanych projektów przez 

pryzmat zwykłego mieszkańca regionu, 

 zapewnienie namiotu wraz z wyposażeniem na „studio nagrań” (w tym: tło do nagrań, 

obsługa, sprzęt, itp.) we wskazanych przez Zamawiającego miastach, 

 zapewnienie kwoty 6 000,00 zł (doliczenie wskazanej kwoty do ceny oferty) na nagrody 

dla uczestników/mieszkańców województwa podkarpackiego, którzy wezmą udział  

w nagraniach do filmu – wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia voucherów do 

instytucji/miejsc wskazanych przez Zamawiającego – vouchery będą związane  

z beneficjentami, którzy zrealizowali projekty z Funduszy Europejskich (np. wejściówki 

na koncerty, przedstawienia, jazdy konnej, itp.), 

 dostarczenie gotowego, zmontowanego filmu do siedziby Zamawiającego, po jego 

uprzednim zaakceptowaniu, w okresie 10 dni od daty zakończenia realizacji 

zamówienia, 

 zapewnienie drobnego cateringu na organizowane spotkanie z 30 przedstawicielami 

mediów w siedzibie Zamawiającego w celu emisji powstałego filmu – termin spotkania 

do ustalenia z Zamawiającym, jednak nie później niż do 30 października 2015 r. (kawa 

świeżo parzona, cukier, mleko, herbata 2 rodzaje, cytryna świeża, woda mineralna,  

4 rodzaje drobnych ciasteczek, paluszki 2 rodzaje, zastawa porcelanowa, zastawa 

szklana, obrusy) 

 

4. Szczegółowy program godzinowy wyjazdu studyjnego zostanie ustalony z Wykonawcą na 

późniejszym etapie prac. 

5. Do oferty Wykonawca dołączy szczegółowy kosztorys całego zamówienia w rozbiciu na dwa 

zadania. 

6. Do oferty Wykonawca dołączy szczegółowy scenariusz II części zamówienia, związanego  

z nagraniem filmu promującego przykłady dobrych praktyk.  

 

 
 

 


