
 

 
 

 

SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest monitoring mediów w ogólnopolskich i lokalnych tytułach prasowych, 

stacjach radiowych i telewizyjnych oraz na stronach internetowych, ukazujących się na terenie województwa 

podkarpackiego według następujących zasad:  

 

1. Monitoring obejmie piętnaście następujących haseł związanych z Funduszami Europejskimi:  

 RPO WP 2014 – 2020 

 środki unijne (na Podkarpaciu) 

 Fundusze Europejskie 

 współfinansowany z RPO WP 

 Instytucja Zarządzająca 

 Instytucja Pośrednicząca 

 EFRR 

 EFS 

 wdrażanie RPO WP 

 realizacja RPO WP 

 beneficjent 

 promocja funduszy 

 lotnictwo i kosmonautyka 

 OZE 

 inteligentne specjalizacje   

 

2. Wykonawca zobowiąże się do przygotowania raportu, analizującego obecność w mediach informacji 

zawierających powyższe hasła i na podstawie wyszukanych danych opracuje raport. Opracowanie to będzie 

codziennie przesyłane na adresy mailowe podane przez Wykonawcę.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania aktualizowanego na bieżąco Opracowania poprzez 

umieszczanie Opracowania wraz z wycinkami, na podstawie których jest ono tworzone, na chronionej przed 

niepowołanym i publicznym dostępem Platformie Informacyjnej Wykonawcy dedykowanej Zamawiającemu 

wraz z codzienną aktualizacją. Dodatkowo Opracowanie będzie wysyłane raz w miesiącu 

do Zamawiającego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza 

Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. 

4. Lista uwzględnianych tytułów prasowych, redakcji radiowych i telewizyjnych oraz stron internetowych, 

w których wyszukiwane będą materiały zostanie określona w Umowie. Lista ta będzie mogła być 

aktualizowana przez Wykonawcę w dowolnym czasie, również na wniosek Zamawiającego.  

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznego zezwolenia na korzystanie z Opracowania wraz 

z wycinkami, na podstawie których jest ono tworzone, o których mowa w ustępach powyższych wyłącznie 

na potrzeby użytku wewnętrznego Zamawiającego. 

 



 

6. Zamawiający zobowiąże się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za świadczenie usługi przez cały 

okres trwania umowy tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r. w cyklu miesięcznym. Kwota 

miesięcznego wynagrodzenia zostanie określona w umowie i zostanie wypłacona na podstawie protokołu 

odbioru podpisanego przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca dołączy do oferty listę mediów (lokalne, regionalne i ogólnopolskie – pełna lista), w których 

będzie prowadził monitoring mediów w prasie, radiu, telewizji i internecie.  

 


