
 
 

  

Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik nr 1 do umowy 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przeprowadzenie wybranych działań organizacyjnych i promocyjnych związanych z festiwalem 

INDUSTRIADA 2017 – święto Szlaku Zabytków Techniki realizowanych przez Wykonawcę w ścisłym 

porozumieniu z Zamawiającym oraz podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego i po uzyskaniu 

jego akceptacji na każdym etapie prac, poprzez następujące działania: 

I. Dystrybucja materiałów promocyjnych i elementów systemu identyfikacji wizualnej 

przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego do obiektów biorących udział  

w INDUSTRIADZIE 2017 

1. Wszystkie wymienione w pkt. I. materiały promocyjne i elementy systemu identyfikacji wizualnej 

Szlaku i INDUSTRIADY będą do odbioru i zwrotu (po zakończeniu festiwalu) z/do 

miejsca/miejsc wskazanego/nych przez Zamawiającego na terenie miasta Katowice. 

Konieczność zwrotu dotyczy materiałów/elementów identyfikacji wizualnej możliwych do 

wielokrotnego użycia. 

2. Zamówienie nie obejmuje kosztów opracowania graficznego (projektów) i redakcyjnego 

(przygotowanie materiału tekstowego) ani druku/produkcji (poza elementami jednoznacznie 

wymienionymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia) wskazanych elementów do 

dystrybucji. 

3. Mając na celu sprawną i skuteczną dystrybucję materiałów opisanych w pkt. I. Zamawiający 

przekaże Wykonawcy (na postawie odrębnej umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ) listę 

dystrybucyjną – tj. listę koordynatorów oraz partnerów INDUSTRIADY 2017. 

 

A. Dystrybucja broszury z programem INDUSTRIADY 2017 

Zakres prac: 

1. Dystrybucja minimalnie 30 tys. – maksymalnie 35 tys. sztuk egzemplarzy broszury zawierającej 

program wydarzeń realizowanych w ramach INDUSTRIADY 2017. 

2. Specyfikacja broszury – programu (w celu oszacowania wagi i gabarytów przesyłki 

przeznaczonej do dystrybucji):  

a) format DL (tj. 99 x 210 mm), waga jednego egzemplarza: około 100 g +/- 30, 

b) pakowane zbiorczo (możliwa konieczność przepakowania przez Wykonawcę ze względu na 

ilość egzemplarzy dostarczanych do poszczególnych lokalizacji).  

3. Konfekcjonowanie i dostarczenie egzemplarzy broszury do wskazanych przez Zamawiającego 

punktów dystrybucji (nie mniej niż 50 i nie więcej niż 70) zlokalizowanych na terenie całego 

województwa śląskiego nie później niż do godziny 15:00 w dniu 29 maja 2017 r.  

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy egzemplarze broszury nie później niż do 22 maja 2017 r. 

Odbiór egzemplarzy broszury z adresu wskazanego przez Zamawiającego, na terenie 

aglomeracji górnośląskiej. 

 

B. Dystrybucja ulotki – naklejki INDUSTRIADY 2017 

Zakres prac: 
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1. Dystrybucja minimalnie 18 tys. – maksymalnie 23 tys. egzemplarzy ulotki promującej 

INDUSTRIADĘ 2017. 

2. Specyfikacja ulotki – naklejki (w celu oszacowania wagi i gabarytów przesyłki przeznaczonej do 

dystrybucji):  

a) format DL (99 mm x 210 mm)+/- 5 %, waga jednego egzemplarza: około 5 g +/- 10 %, 

b) ulotki pakowane zbiorczo w folię (po 1500 sztuk), (możliwa konieczność przepakowania 

ulotek przez Wykonawcę ze względu na ilość egzemplarzy dostarczanych do 

poszczególnych lokalizacji). 

3. Konfekcjonowanie i dostarczenie (wysyłka) egzemplarzy ulotki do wskazanych przez 

Zamawiającego punktów dystrybucji (nie mniej niż 40 i nie więcej niż 60) zlokalizowanych na 

terenie całego województwa śląskiego nie później niż do 12 maja br. do godziny 15:00. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy egzemplarze ulotki – naklejki po podpisaniu umowy. Odbiór 

egzemplarzy z siedziby Zamawiającego (ul. Reymonta 24, Katowice). 

 

C. Produkcja i dostarczenie do wybranych obiektów uczestniczących w INDUSTRIADZIE 

stojaków reklamowych typu „potykacz” i kształtowych flag reklamowych typu „batfan”. 

Zakres prac: 

1. Zakup 6 sztuk wysokiej jakości dwustronnych stojaków reklamowych tzw. „potykaczy” 

aluminiowych. 

a) „Potykacze” muszą być wykonane z ocynkowanej stali nierdzewnej, konstrukcja musi 

gwarantować stabilność produktu oraz szybką i łatwą wymianę plakatu, profil zatrzaskowy 

otwierany od frontu.  

b) „Potykacze” muszą być wyposażone w zabezpieczającą folię antyrefleksyjną z filtrem UV 

chroniącą plakat przed zniszczeniem i blaknięciem. 

c) „Potykacze” muszą być wykonane w formacie: B1 (na plakat o formacie B1) 

d) „Potykacze” muszą być wykonane z aluminiowego profilu o szerokości 32 mm, w kolorze 

srebrnym anodowanym, z przeznaczeniem do użytku zewnętrznego. 

e) Na szczycie „potykacza” nadrukowane zostaną w sposób trwały dwa dobrze widoczne znaki 

graficzne: logo INDUSTRIADY oraz logo Szlaku Zabytków Techniki (projekt nadruku – pełny 

kolor zostanie przekazany przez Zamawiającego). 

f) Wybrany model „potykacza” powinien być przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji.  

2. Zakup 18 sztuk kształtowych flag reklamowych typu „batfan wykonanych zgodnie z następującą 

specyfikacją: 

a) rozmiar: ok. 75 x 400 cm, (+/- 10 %), 

b) materiał: dzianina poliestrowa z nadrukiem, 

c) nadruk jednostronny według dwóch projektów graficznych: 7 sztuk flag typu „batfan” z logo 

INDUSTRIADY i 7 sztuk z logo Szlaku Zabytków Techniki (nadruk w dwóch kolorach), 

d) nadruk dwustronny według jednego projektu graficznego: 4 sztuki flag typu „batfan” z logo 

Szlaku Zabytków Techniki i województwa śląskiego (nadruk w dwóch kolorach). 

e) maszt: z włókna szklanego (składany do 2, 3 lub do 4 elementów), bardzo duża 

wytrzymałość na podmuchy wiatru, 

f) podstawa: stojak metalowy z obciążeniem zabezpieczającym przed wywracaniem przez 

wiatr, 

g) projekty graficzne flag zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. 

3. Dostarczenie i odbiór flag i stojaków do wszystkich wskazanych obiektów/lokalizacji 

znajdujących się na terenie woj. śląskiego odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem 

podpisanym przez zdającego i odbierającego. 

4. Odbiór flag i stojaków z siedziby Zamawiającego (ul. Reymonta 24, Katowice) możliwy po 

podpisaniu umowy. 

5. Szczegółowy podział zadań dla punktu I.C. wraz z terminami ich realizacji zawarto w tabeli 1. 
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Tabela nr. 1: Dystrybucja i zadania związane ze stojakami typu „potykacz” i flagami typu „batfan” 
 

Rodzaj i liczba nośnika Zadanie Termin dostarczenia  Zwrot do 
siedziby 
Zamawiająceg
o po 
zakończeniu 
festiwalu 

Produkcja 14  sztuk flag typu 
„batfan”, tj. 7 sztuk z logo 
INDUSTRIADY 
i 7 sztuk z logo Szlaku 
Zabytków Techniki 

transport wraz z podstawami do nie 
więcej niż 6 obiektów/lokalizacji 
znajdujących się na terenie 
województwa śląskiego,  
w których flagi zostaną ulokowane. 

do obiektów/ 
lokalizacji nie później 
niż do godz. 15.00 w 
dniu 29 maja 2017 r.  

Nie 

Odbiór 10 sztuk flag  typu 
„batfan” z logo INDUSTRIADY 

transport z siedziby Zamawiającego 
(maksymalnie 10 sztuk) wraz z 
podstawami (waga jednej podstawy – 
około 20 kg) i dostarczenie ich do 
maksymalnie 5 obiektów/lokalizacji 
znajdujących się na terenie 
województwa śląskiego, w których 
flagi zostaną ulokowane.  

do obiektów/ 
lokalizacji nie później 
niż do godz. 15.00 w 
dniu 29 maja 2017 r.  

Tak 

Produkcja 6 sztuk stojaków 
typu "potykacz" 

transport do nie więcej niż 6 
obiektów/lokalizacji znajdujących się 
na terenie województwa śląskiego, w 
których stojaki zostaną ulokowane. 

do obiektów/ 
lokalizacji nie później 
niż do godz. 15.00  
w dniu 29 maja 2017 
r.  

Nie 

Odbiór 5 sztuk stojaków typu 
"potykacz" 

transport z siedziby Zamawiającego 
(maksymalnie 5 sztuk)  i dostarczenie 
ich do maksymalnie 5 
obiektów/lokalizacji znajdujących się 
na terenie województwa śląskiego, w 
których stojaki zostaną ulokowane.  

do obiektów/ 
lokalizacji nie później 
niż do godz. 15.00  
w dniu 29 maja 2017 
r.  

Tak 

Odbiór 4 sztuk flag typu 
„batfan” z logo województwa 
śląskiego 

transport z siedziby Zamawiającego 
(maksymalnie 4 sztuki) wraz z 
podstawami (waga jednej podstawy – 
około 20 kg) do wybranego 
obiektu/lokalizacji na terenie 
województwa śląskiego oraz montaż i 
demontaż. 

do obiektu/ lokalizacji 
w dniu 9 czerwca 
2017 r., godzina 
ustalona z 
Zamawiającym. 

Tak 

Produkcja 4 sztuk flag typu 
„batfan” z logo Szlaku 
Zabytków Techniki i woj. 
śląskiego 

transport wraz z podstawami do 
wybranego obiektu/lokalizacji na 
terenie województwa śląskiego oraz 
montaż  
i demontaż. 

do obiektu/ lokalizacji 
w dniu 10 czerwca 
2017 r. godzina 
ustalona z 
Zamawiającym. 

Tak 

Zdjęcie nr 1 i nr 2: Przykładowe zdjęcie flagi reklamowej typu „batfan” oraz stojaka reklamowego typu 

„potykacz” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  
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D. Dystrybucja plakatów reklamowych przeznaczonych do stojaków reklamowych typu 

„potykacz” 

Zakres prac: 

1. Dystrybucja plakatów reklamowych w formacie odpowiadającym formatowi „potykacza” tj. 

format B1 do nie więcej niż 47 obiektów, biorących udział w INDUSTRIADZIE, zlokalizowanych 

na terenie całego województwa śląskiego. 

2. Każdy z nie więcej niż 47 obiektów powinien otrzymać 2 szt. plakatów. Plakaty będę różnić się 

w zależności od obiektu. Do zadań Wykonawcy będzie należało konfekcjonowanie plakatów  

w zakupione przez niego tuby kartonowe i skuteczne dostarczenie plakatów do obiektów. 

3. Plakaty będą do odbioru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta 

Katowice, nie później niż do dnia 22 maja 2017 r. 

4. Dostarczenie plakatów (odpowiednio zabezpieczonych przed uszkodzeniem /zagnieceniem  

w kartonowych tubach) do nie więcej niż 47 obiektów, biorących udział w INDUSTRIADZIE 

nastąpi nie później niż do godz. 15.00 w dniu 29 maja 2017 r. 

 

E. Dystrybucja pozostałych materiałów promocyjnych przekazanych Wykonawcy przez 

Zamawiającego 

Zakres prac: 

1. Dostarczenie nie więcej niż 20 tys. sztuk kuponów w ramach systemu bezpłatnego transportu, 

do nie mniej niż 40 i nie więcej niż 60 punktów zlokalizowanych na terenie całego województwa 

śląskiego, według przekazanej listy dystrybucyjnej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, nie 

później niż do godz. 15.00 w dniu 29 maja 2017 r. Kupony będą do odbioru w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Katowice, nie później niż do dnia 22 maja 

2017 r. 

2. Dostarczenie wraz z konfekcjonowaniem poniżej wskazanych materiałów reklamowych – 

elementów identyfikacji wizualnej INDUSTRIADY do wszystkich obiektów biorących udział  

w festiwalu (nie więcej niż 47 obiektów na terenie województwa śląskiego), w porozumieniu  

z Zamawiającym, według przekazanej listy dystrybucyjnej, za pisemnym potwierdzeniem 

odbioru, nie później niż do 29 maja 2017 r. do godz. 15:00, tj.: 

a) nie mniej niż 1000 sztuk – nie więcej niż 1200 (słownie: tysiąc dwieście) sztuk koszulek  

T-shirt w kolorze pomarańczowym ze znakiem graficznym INDUSTRIADY, o gramaturze 

min. 185 g/m2; 

b) nie mniej niż 47 i nie więcej niż 70 rolek taśm ostrzegawczych (o szerokości 10 cm, około 

100 m taśmy na rolce, waga jednej rolki – do 0,5 kg). 

3. Odbiór materiałów wskazanych w punkcie a) i b) z siedziby Zamawiającego (ul. Reymonta 24, 

Katowice) możliwy po podpisaniu umowy. 

 

F. Dostarczenie, montaż i demontaż elementów wyposażenia „Punktów informacji  

o INDUSTRIADZIE” zgodnie z następującą specyfikacją: 

Zakres prac: 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy (odbiór i zwrot do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego na terenie Katowic) istniejące elementy wyposażenia 10 (dziesięciu) „Punktów 

informacji o INDUSTRIADZIE”. „Punkty informacji o INDUSTRIADZIE” to tzw. „namioty 

ekspresowe” o wymiarach: 130 cm x 200 cm (po rozłożeniu) wraz z betonowymi podstawami, 

ze ściankami bocznymi wykonanymi z poliestru, ladą o wymiarach 130 cm oraz krzesłami (1 lub 

2 krzesła na „Punkt”). Złożony namiot ma wymiary około 160 cm (wysokość) x 60 cm 

(szerokość) i waży nie więcej niż 40 kg, waga podstawy betonowej – 15 kg +/- 10 %  

(4 podstawy na każdy namiot). Posiada pokrowiec z instrukcją rozkładania namiotu. 
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2. Montaż maksymalnie 2 (dwóch) „Punktów Informacji o INDUSTRIADZIE” w dniu 9 czerwca 

2017 r. (w godzinach popołudniowych) na terenie jednego lub dwóch obiektów biorących udział 

w INDUSTRIADZIE 2017. Wskazanie ostatecznych lokalizacji nastąpi w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. Zamawiający przewiduje możliwość demontażu „Punktów” w godzinach 

nocnych, w nocy z 9 na 10 czerwca 2017 r. „Punkt/y” te mogą być ponownie zorganizowane 

(montaż) w tym samym obiekcie biorącym udział w INDUSTRIADZIE w dn. 10 czerwca br. 

3. Montaż 10 (dziesięciu) „Punktów Informacji o INDUSTRIADZIE” najpóźniej w dniu 10 czerwca 

2017 w godzinach porannych na terenie wybranych obiektów biorących udział  

w INDUSTRIADZIE (obszar całego województwa śląskiego). Wybór ostatecznych lokalizacji 

nastąpi w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do transportu wszystkich elementów „Punktów informacji  

o INDUSTRIADZIE” z miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Katowic do 

wybranych obiektów/lokalizacji znajdujących się na terenie woj. śląskiego, w których „Punkty” 

zostaną ulokowane, a po zakończeniu festiwalu transportu udostępnionych elementów 

wyposażenia „Punktów” do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Katowic. 

5. Wykonawca po wykonaniu montażu „Punktów Informacji o INDUSTRIADZIE” zobowiązany 

będzie do należytego zabezpieczenia ich przed kradzieżą, dewastacją lub zniszczeniem. Pełną 

odpowiedzialność za ewentualne szkody w tym zakresie ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca po zakończonym festiwalu przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy 

„Punktów informacji o INDUSTRIADZIE” oczyszczone z ewentualnych zabrudzeń, złożone  

i zapakowane w oryginalne pokrowce. 

7. Szczegóły dotyczące organizacji „Punktów informacji o INDUSTRIADZIE” zostały opisane  

w punkcie II. B. 

 

Zdjęcie nr 3: Przykładowa wizualizacja „Punktu informacji o INDUSTRIADZIE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

 

G. Dostarczenie, montaż i demontaż elementów identyfikacji wizualnej (parasoli ogrodowych, 

leżaków Szlaku Zabytków Techniki i INDUSTRIADY, skrzynek) zgodnie z następującą 

specyfikacją 

Zamawiający udostępni Wykonawcy dziesięć parasoli ogrodowych, 32 sztuki leżaków oraz 32 sztuki 

drewnianych skrzynek do dystrybucji, montażu i demontażu w dniach 9 i 10 czerwca 2017 r. Odbiór 

elementów identyfikacji wizualnej z miejsc na terenie Katowic będzie możliwy po podpisaniu umowy. 

 

Zakres prac: 

1. Dostarczenie i montaż elementów identyfikacji wizualnej Industriady opisanych poniżej we 

wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji na terenie województwa śląskiego (obiekcie biorącym 

udział w INDUSTRIADZIE 2017), w dniu 9 czerwca 2017 r. w godzinach popołudniowych (w dniu 

tzw. „rozruchu maszyn”): 
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a) maksymalnie dziesięciu parasoli Szlaku Zabytków Techniki i INDUSTRIADY, wraz z betonową 

podstawą, każdy parasol o parametrach: wysokość – 270 cm, waga – około 20 kg +/- 10 %, 

waga podstawy betonowej – 62 kg +/- 10%, 

b) maksymalnie 32 leżaków Szlaku Zabytków Techniki i INDUSTRIADY, każdy o następujących 

parametrach: wymiar - około 143 cm x 53 cm, waga - około 3 kg +/- 10%. 

c) maksymalnie 32 drewnianych skrzynek, każda o wymiarach: 53 cm x 43 cm x 6 cm 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do transportu wszystkich wyżej wymienionych elementów  

z miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Katowic do wybranej lokalizacji (obiektu 

INDUSTRIADY) znajdującej się na terenie woj. śląskiego, w której zostaną one ulokowane. 

Demontaż parasoli, leżaków będzie możliwy w godzinach nocnych, w nocy z 9 na 10 czerwca  

2017 r.  

3. Dostarczenie i montaż elementów identyfikacji wizualnej INDUSTRIADY tj.– dziesięciu parasoli 

Szlaku Zabytków Techniki oraz 32 leżaków Szlaku Zabytków Techniki i INDUSTRIADY, 32 

drewnianych skrzynek (lad) do maksymalnie 10 lokalizacji (na terenie aglomeracji górnośląskiej) 

wskazanych przez Zamawiającego, według przekazanej listy dystrybucyjnej, najpóźniej do dnia 10 

czerwca 2017 r.,nie później niż do godz. 10:00 

4. Do każdego z maksymalnie dziesięciu obiektów/lokalizacji należy dostarczyć:  

a) 1 parasol wraz z betonową podstawą (łącznie do dystrybucji 10 parasoli), 

b) do 4 leżaków (łącznie do dystrybucji 32 leżaki), 

c) do 4 drewnianych skrzynek, każda o wymiarach: 53 cm x 43 cm x 6 cm (łącznie do dystrybucji 

32 skrzynki). 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do transportu wszystkich wyżej wymienionych elementów  

z miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Katowic do wybranych lokalizacji 

znajdujących się na terenie woj. śląskiego, w których zostaną one ulokowane, a po zakończeniu 

festiwalu transportu udostępnionych elementów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na 

terenie Katowic. 

6. Wykonawca po wykonaniu montażu wyżej wymienionych elementów zobowiązany będzie 

każdorazowo do należytego zabezpieczenia ich przed kradzieżą, dewastacją lub zniszczeniem. 

Pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody w tym zakresie ponosi Wykonawca.  

7. Wykonawca po zakończonym festiwalu przekaże Zamawiającemu wszystkie wyżej wymienione 

elementy oczyszczone z ewentualnych zabrudzeń, złożone i zapakowane w oryginalne pokrowce. 

 

Zdjęcie nr 4., 5., 6.: Wizualizacja leżaków, parasola i skrzynek 

  

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

 

II. Przeprowadzenie wybranych działań promocyjnych i organizacyjnych 

  

A. Przeprowadzenie działań z zakresu promocji festiwalu w mieście Kraków zgodnie  

z poniższymi wymogami: 

Zakres prac: 
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1. Przeprowadzenie jednej akcji promocyjnej w mieście Kraków odbywającej się jednego dnia,  

w jednym ze wskazanych terminów: 27, 28 maja lub 3, 4 czerwca br. 

2. Akcja przeprowadzona zostanie w miejscu licznie odwiedzanym przez mieszkańców miasta 

Kraków. Przykładowe rekomendowane lokalizacje: plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego / plac przed 

Starą Zajezdnią (teren Muzeum Inżynierii Miejskiej). Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, lub 

inne miejsca licznie odwiedzane przez mieszkańców Krakowa. Wybór ostatecznej lokalizacji akcji 

promocyjnej, a także jej terminu (dnia) nastąpi w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3. Celem realizowanej akcji będzie rozpowszechnienie informacji na temat INDUSTRIADY 2017 

wśród mieszkańców Krakowa, zachęcenie do udziału w święcie Szlaku, przekazanie informacji  

o jego motywie przewodnim oraz o programie festiwalu. Akcja powinna być dedykowana 

segmentom grupy docelowej uczestników INDUSTRIADY, opisanych w Wytycznych jako tzw. 

„rodzinni” oraz  „pasjonaci”. 

4. Akcja promocyjna zrealizowana będzie według zaprezentowanego przez Wykonawcę w złożonej 

ofercie scenariusza. 

5. Scenariusz działań z zakresu promocji festiwalu w mieście Kraków powinien w szczególności 

zawierać: 

a) opis planowanych działań składających się na akcję promocyjną, w tym opis sposobu 

zaprezentowania motywu przewodniego INDUSTRIADY w realizowanej akcji, 

b) opis przebiegu akcji promocyjnej tj. czas trwania akcji wraz z jej harmonogramem czasowym, 

c) liczbę osób zaangażowanych w realizację akcji (dotyczy dnia, w którym akcja promocyjna 

będzie się odbywać), 

d) zestawienie wyposażenia i materiałów reklamowych, jakie niezbędne będą do przeprowadzenia 

akcji, a które zapewnione zostaną przez Wykonawcę, 

e) propozycję gadżetu masowego przeznaczonego do dystrybucji podczas akcji, 

f) wizualizację graficzną ilustrującą działania (w tym wyposażenie i materiały reklamowe) 

przedstawione w scenariuszu, realizowane w ramach akcji promocyjnej, 

g) opis działań promocyjno-informacyjnych skierowanych do mieszkańców miasta Krakowa, 

zapowiadających planowaną akcję promocyjną. 

6. W wizualizacji graficznej ilustrującej działania przedstawione w scenariuszu, realizowane w ramach 

akcji promocyjnej (w tym wyposażenie i materiały reklamowe) wykorzystać należy wyłącznie te 

elementy (wyposażenie, materiały reklamowe), które Wykonawca wykona we własnym zakresie na 

potrzeby przeprowadzenia akcji (nie uwzględniać elementów identyfikacji wizualnej tj. namiotów, 

batfanów, leżaków, parasoli, potykaczy itp., które udostępnione zostaną Wykonawcy przez 

Zamawiającego na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia). 

7. W miejscu, w którym realizowane będą działania promocyjne Wykonawca zapewni wszelkie 

wyposażenie i materiały reklamowe umożliwiające realizację działań zgodnie z przedstawionym 

scenariuszem. 

8. W miejscu, w którym realizowane będą działania promocyjne Wykonawca wykorzysta wyposażenie 

i materiały, które Zamawiający udostępni Wykonawcy tj.: namiot tzw. „Punkt informacji  

o INDUSTRIADZIE, do 6 sztuk kształtowych flag typu batfan, dwa parasole, dziesięć leżaków itd. – 

opisane w punktach I.C, I.F, I.G, będące w posiadaniu Zamawiającego. Koszty transportu 

wymienionych elementów do i z Krakowa poniesie Wykonawca. Wykonawca zapewni personel (co 

najmniej 2 osoby) do obsługi „Punktu informacji o INDUSTRIADZIE”. 

9. Zaplanowane w ramach akcji działania, np. animacyjne powinny być zgodne z „Wytycznymi dla 

działań promocyjnych”, które opisane zostały w pkt. III. „Wytycznych dla stworzenia oferty”. 

10. Wykonawca na potrzeby realizowanej akcji promocyjnej przygotuje (zakupi) i dystrybuować będzie 

wśród uczestników masowy gadżet tematyczny, ilość gadżetu tematycznego co najmniej 500 sztuk. 

11. Zamawiający zastrzega możliwość wnoszenia korekt do przedstawionych projektów graficznych 

materiałów reklamowych przygotowanych dla potrzeb akcji promocyjnej, które nie podlegają ocenie 

w kryterium pt. „stopień zgodności działań z zakresu promocji festiwalu w mieście Kraków  

z wytycznymi dla działań promocyjnych”. 

http://www.ogroddoswiadczen.pl/
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12. Wykonawca podczas akcji promocyjnej będzie dystrybuował uczestnikom akcji broszurę  

z programem festiwalu (do 500 sztuk) oraz inne materiały promocyjne Szlaku Zabytków Techniki, 

które Zamawiający przekaże Wykonawcy. 

13. Wykonawca do przeprowadzenia akcji promocyjnej zapewni wykwalifikowany personel, niezbędny 

do pełnej realizacji przedstawionego scenariusza. 

14. Wykonawca przeszkoli personel, w tym w zakresie posiadania informacji o INDUSTRIADZIE 2017  

i skutecznej dystrybucji materiałów promocyjnych. 

15. Zamawiający przekaże Wykonawcy T-shirty w kolorze pomarańczowym ze znakiem graficznym 

INDUSTRIADY, w ilości adekwatnej do liczby osób obsługujących akcję promocyjną.  Inne 

elementy stroju dla personelu obsługującego akcję  Wykonawca zapewni we własnym zakresie. 

Muszą one być wykonane zgodnie z zapisami Katalogu Identyfikacji Wizualnej Szlaku Zabytków 

Techniki i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

16. Działania w ramach akcji promocyjnej trwać będą nie krócej niż 3 godziny i nie dłużej niż 7 godzin. 

Godziny rozpoczęcia i zakończenia akcji zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 

17. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją akcji promocyjnej np. transport, 

wynajem powierzchni, przygotowanie wszelkich elementów niezbędnych do realizacji działań 

promocyjnych, etc w tym także koszty działań promocyjno – informacyjnych skierowanych do 

mieszkańców miasta Krakowa, zapowiadających planowaną akcję promocyjną, których 

przeprowadzenie dopuszczalne jest przez Zamawiającego. 

18. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację działania, opisanego w punkcie II. A. kwotę 

stanowiącą 25 % (ok. 60 tys. zł) budżetu brutto całego zamówienia pod nazwą „Przeprowadzenie 

wybranych działań organizacyjnych i promocyjnych związanych z festiwalem INDUSTRIADA 2017 - 

święto Szlaku Zabytków Techniki. 

 

B. Przeprowadzenie działań związanych z organizacją „Punktów Informacji o INDUSTRIADZIE” 

w dniu tzw. „rozruchu maszyn” oraz w dniu INDUSTRIADY zgodnie z poniższymi wymogami:  

Zakres prac: 

1. Organizacja maksymalnie dwóch „Punktów informacji o INDUSTRIADZIE” we wskazanych 

przez Zamawiającego obiektach biorących udział w INDUSTRIADZIE 2017 podczas tzw. 

„rozruchu maszyn”, wydarzeniach poprzedzającym właściwe święto Szlaku. Tzw. „rozruch 

maszyn” odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. w godzinach wieczornych (od godz. 19.00 do 

późnych godzin nocnych). Wszelkie szczegóły organizacyjne związane  

z przygotowaniem „Punktów” Wykonawca uzgodni z przedstawicielami podmiotów wskazanych 

przez Zamawiającego. 

2. Organizacja dziesięciu „Punktów informacji o INDUSTRIADZIE” w dn. 10 czerwca 2017 r. 

3. Organizując „Punkty informacji o Industriadzie” Wykonawca zapewni niezbędny 

wykwalifikowany personel tj. co najmniej dwie dorosłe osoby w każdym ze zorganizowanych 

punktów. Personel odpowiedzialny będzie m.in. za informowanie uczestników festiwalu  

o programie INDUSTRIADY, zasad funkcjonowania bezpłatnego transportu oraz dystrybucję 

gadżetów masowych (udostępnionych przez Zamawiającego, w ilości od 4 do 8 tys. sztuk) oraz 

drukowanych materiałów promocyjnych festiwalu np. broszura z programem, przekazanych 

przez Zamawiającego.  

4. W przypadku niemożności świadczenia pracy/ niestawienia się w „Punkcie”  przez którąkolwiek 

z osób obsługujących „Punkt informacji o INDUSTRIADZIE” Wykonawca dysponować będzie 

pulą osób „na zastępstwo”. 

5. Po zakończeniu festiwalu Wykonawca zobowiązany będzie do zebrania informacji zwrotnych od 

personelu (w postaci ankiety przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez 

Zamawiającego) nt. najczęściej występujących zapytań i komentarzy ze strony uczestników 

festiwalu. Zebrane informacje przekazane zostaną Zamawiającemu w postaci zbiorczego 

raportu. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zrealizowanych ankiet. 
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6. Personel „Punktów informacji o INDUSTRIADZIE” będzie ściśle współpracował z personelem 

obiektu, na terenie którego Punkt zostanie zlokalizowany. Wykonawca zadba  

o przeprowadzenie spotkania pomiędzy personelem Punktu, a koordynatorem INDUSTRIADY 

w danym obiekcie w celu wymiany informacji dot. spraw organizacyjnych związanych  

z przygotowaniem i realizacją festiwalu. 

7. Wykonawca zapewni napoje i tzw. suchy prowiant dla wszystkich osób pracujących  

w „Punktach informacji o INDUSTRIADZIE” w dniu 10 czerwca 2017 r. 

8. Każdy z zorganizowanych „Punktów informacji o Industriadzie” w dn. 10 czerwca musi działać 

nie krócej niż 6 godzin i nie dłużej niż 12 godzin. W dniu 9 czerwca czas działania „Punktów” nie 

będzie krótszy niż 3 godziny i nie dłuższy niż 5 godzin. Godziny rozpoczęcia i zakończenia 

działania „Punktów informacji” ustalone zostaną w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz 

właścicielami bądź zarządcami obiektów biorących udział w festiwalu. 

9. Ostateczny wybór lokalizacji wszystkich działań promocyjnych (opisanych w pkt. II.) wymaga 

każdorazowego potwierdzenia przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca przeszkoli personel, w tym w zakresie posiadania informacji o INDUSTRIADZIE 

2017 i skutecznej dystrybucji materiałów promocyjnych. 

11. Zamawiający przekaże Wykonawcy T-shirty w kolorze pomarańczowym ze znakiem graficznym 

INDUSTRIADY, w ilości adekwatnej do liczby osób - personelu obsługującego „Punkty” 

Informacji o INDUSTRIADZIE”. Inne elementy stroju dla personelu obsługującego „Punkty 

mogące stanowić element identyfikacji wizualnej festiwalu, Wykonawca zapewni we własnym 

zakresie. Musza one być wykonane zgodnie z zapisami Katalogu Identyfikacji Wizualnej Szlaku 

Zabytków Techniki i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający przekaże Wykonawcy identyfikatory oraz smycze na identyfikatory w ilości 

adekwatnej do liczby osób – personelu obsługującego „Punkty”.  

 

C. Zapewnienie stewardów – Informatorów INDUSTRIADY 

Zakres prac: 

1. Wykonawca zapewni w dniu INDUSTRIADY co najmniej 20 Informatorów INDUSTRIADY w 10 

różnych obiektach/lokalizacjach na terenie województwa śląskiego. W przypadku niemożności 

świadczenia pracy/ niestawienia się w obiekcie przez któregokolwiek z zapewnionych 

Informatorów Wykonawca dysponować będzie pulą osób „na zastępstwo”.  

2. Rolą Informatorów INDUSTRIADY będzie udzielanie uczestnikom festiwalu wszelkich 

niezbędnych informacji nt. programu wydarzeń festiwalu, w tym wydarzeń w obiekcie, systemu 

bezpłatnego transportu oraz  dystrybucja materiałów promocyjnych festiwalu (m. in. broszury, 

kupony, etc.). 

3. Wykonawca zapewni osobę, której zadaniem będzie koordynacja wszystkich działań 

realizowanych przez Informatorów INDUSTRIADY i ścisła współpraca z Zamawiającym w tym 

zakresie.  

4. Wykonawca zobowiązany będzie do zebrania informacji zwrotnych od Informatorów (w postaci 

ankiety przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego) nt. 

najczęściej występujących zapytań i komentarzy ze strony uczestników festiwalu i przekazania 

Zamawiającemu zebranych informacji w postaci zbiorczego raportu. Dopuszczalna możliwość 

wypełnienia ankiet online przez Informatorów. 

5. Każdy z Informatorów INDUSTRIADY świadczyć będzie w dniu 10 czerwca 2017 r. pracę co 

najmniej 6 godzin zegarowych, a maksymalnie 12 godzin zegarowych pracy, nie wliczając w to 

ew. przerw w pracy. Łączna liczba godzin pracy Informatorów nie przekroczy 240 godzin tj. 20 

osób x 12 godzin zegarowych pracy. 

6. Wykonawca podpisze stosowne umowy ze wszystkimi Informatorami, zapewni im 

wynagrodzenie za wykonaną pracę (minimalna stawka godzinowa musi być zgodna  

z obowiązującymi przepisami na dzień 1 stycznia 2017 r. tj. zgodnie z zapisami ustawy z dnia 

22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych 
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innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265) oraz dopełni przy tym wszelkich formalności 

wynikających z obowiązujących w przedmiotowym zakresie przepisów prawa.  

7. Pierwszeństwo w naborze kandydatów na Informatorów będą miały osoby, które udokumentują 

znajomość obiektu/obiektów biorących udział w INDUSTRIADZIE (np. pisemna rekomendacja 

ze strony obiektu, poświadczenie ukończenia kursu przewodników po obiektach Szlaku 

Zabytków Techniki województwa śląskiego, udział w charakterze wolontariusza, stewarda  

w poprzednich edycjach festiwalu, itp.). 

8. Wykonawca przeszkoli w porozumieniu z Zamawiającym Informatorów w zakresie posiadania 

niezbędnych informacji nt. INDUSTRIADY, programu wydarzeń festiwalu, systemu bezpłatnego 

transportu, Szlaku Zabytków Techniki etc. 

9. Wykonawca zapewni i dostarczy każdej z zatrudnionych osób wszelkie materiały niezbędne do 

rzetelnego wywiązania się z obowiązków wynikających z podjętych przez Wykonawcę 

zobowiązań np. kwestionariusze dot. najczęściej występujących zapytań i komentarzy, 

materiały informacyjne, długopisy, podkładki z klipsem, etc. 

10. Wykonawca zapewni napoje i tzw. suchy prowiant dla wszystkich Informatorów pracujących  

w dniu INDUSTRIADY 2017. 

11. Zamawiający przekaże Wykonawcy T-shirty w kolorze pomarańczowym ze znakiem graficznym 

INDUSTRIADY, w ilości adekwatnej do liczby osób – informatorów INDUSTRIADY. Inne 

elementy stroju dla informatorów INDUSTRIADY mogące stanowić element identyfikacji 

wizualnej festiwalu, Wykonawca zapewni we własnym zakresie. Muszą one być wykonane 

zgodnie z zapisami Katalogu Identyfikacji Wizualnej Szlaku Zabytków Techniki i zaakceptowane 

przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający udostępni Wykonawcy kamizelki odblaskowe w kolorze pomarańczowym ze 

znakiem graficznym INDUSTRIADY, w ilości adekwatnej do liczby osób – informatorów 

INDUSTRIADY. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu ww. kamizelek po zakończeniu 

festiwalu. 

13. Zamawiający przekaże Wykonawcy identyfikatory, smycze na identyfikatory, czapeczki 

baseballowe, plecaki na materiały promocyjne w ilości adekwatnej do liczby osób – 

Informatorów INDUSTRIADY.  

14. Zakup czapeczek baseballowych w kolorze pomarańczowym z przeznaczeniem dla stewardów 

– informatorów i nadruk na czapeczkach zgodnie z następującą specyfikacją: 

a) ilość: 25 sztuk, 

b) 5 panelowa, 

c) daszek, 

d) materiał: bawełna (100%), 

e) regulowane zapięcie z tyłu, 

f) nadruk: logo Industriady – pełna kolorystyka, 

g) projekt graficzny nadruku zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. 

15. Zakup plecaków w kolorze pomarańczowym z przeznaczeniem dla stewardów – informatorów  

z nadrukiem: 

a) ilość: 25 sztuk, 

b) nadruk: logo Industriady, Szlaku Zabytków Techniki, woj. śląskiego – pełna kolorystyka, 

c) wybrany przez Wykonawcę model plecaka powinien zostać zaakceptowany przez 

Zamawiającego, 

d) projekt graficzny nadruku zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 

D. W związku z realizacją wybranych działań organizacyjnych i promocyjnych (pkt. II.) 

Wykonawca: 

1. Będzie w pełni odpowiadać za przeprowadzenie zaplanowanych działań promocyjnych  

w Krakowie oraz za organizację „Punktów informacji o INDUSTRIADZIE”, pracę Informatorów  
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o INDUSTRIADZIE, poprawny przebieg zaplanowanych działań i zabezpieczenie skutecznej 

realizacji tych przedsięwzięć. 

2. Dokona wszelkich ustaleń formalnych, w tym także uzyska wszelkie zgody (zezwolenia, 

pozwolenia, opłaty) wymagane przez stosowne przepisy prawa i obowiązujące procedury 

związane z realizacją planowanych działań. 

3. Uzgodni i zapewni koordynację zaplanowanych działań z lokalnymi władzami, właścicielami, 

bądź zarządcami obiektów biorących udział w INDUSTRIADZIE. 

4. Zabezpieczy i będzie w pełni odpowiadać za wszelką niezbędną infrastrukturę, urządzenia, etc. 

konieczne do przeprowadzenia działań zgodnie z przedstawionym scenariuszem oraz 

opisanymi wymogami. 

5. Przygotuje zaplecze techniczne działań promocyjnych w Krakowie oraz dla „Punktów informacji 

o INDUSTRIADZIE”, a także ich logistykę, w tym transport oraz personel do obsługi. 

6. Pokryje wszelkie koszty związane z ich logistyką, organizacją, w tym przygotowaniem  

i przeprowadzeniem, zatrudnieniem personelu, wynajmem lub nabyciem niezbędnego sprzętu, 

etc. 

7. W przypadku istniejącej konieczności zapewni ubezpieczenie dla realizowanych przez siebie 

działań oraz zatrudnionego personelu. 

8. Pokryje wszelkie ewentualne koszty związane z wynajmem powierzchni niezbędnej do realizacji 

zaplanowanych / opisanych działań. 

9. Ponosi wyłączną odpowiedzialność za organizację działań z zakresu promocji, ich logistykę, 

przebieg, zabezpieczenie, pozyskanie wszelkich zgód formalnych wymaganych przez stosowne 

przepisy prawa, ich ubezpieczenie, etc. 

10. Ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody na osobie i majątkowe, które mogą 

wystąpić w trakcie i w związku z organizacją działań promocyjnych. 

11. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w zakresie organizacji działań 

promocyjnych, ich logistyki, przebiegu, zabezpieczenia, pozyskania wszelkich zgód formalnych 

wymaganych przez stosowne przepisy prawa, ich ubezpieczenia, etc. 

 

III. Przeprowadzenie wybranych działań z zakresu public relations 

Wykonawca wspólnie z podmiotem wskazanym przez Zamawiającego będzie odpowiedzialny za 

kształtowanie pożądanego odbioru działań realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia. 

A. Konfekcjonowanie i przeprowadzenie wysyłki VIP i wysyłki „kreatywnej” dla dziennikarzy 

Zakres prac: 

1. Wykonawca przeprowadzi wysyłkę do VIP-ów, zawierającą: gadżet wraz z opakowaniem oraz 

list zapraszający na festiwal w kopercie i broszurę z programem festiwalu. Elementy te 

dostarczone zostaną Wykonawcy przez Zamawiającego. Wysyłka wysłana zostanie do 

wskazanych przez Zamawiającego VIP-ów w liczbie maksymalnie 250 osób, na podstawie listy 

adresowej, stworzonej w tym celu przez Zamawiającego na podstawie ogólnodostępnych 

źródeł. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ww. listy przed zakończeniem terminu 

realizacji umowy. 

2. Koszty konfekcjonowania przekazanych przez Zamawiającego elementów wysyłki VIP, w tym 

opakowań zbiorczych po stronie Wykonawcy. 

3. Wysyłka VIP będzie dystrybuowana w terminie od 22 maja do 2 czerwca, tj. rozpocznie się nie 

wcześniej niż w dniu 22 maja 2017 r., a wybór sposobu przeprowadzenia wysyłki przez 

Wykonawcę musi gwarantować jej skuteczne dostarczenie do odbiorcy w terminie do 2 czerwca 

2017 r. 

4. Gadżet wraz z opakowaniem, list zapraszający na festiwal w kopercie oraz broszura  

z programem festiwalu w ilości po 250 sztuk będzie do odbioru w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego na terenie miasta Katowice, nie później niż do 19 maja 2017 r. Koszt 
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wykonania ww. gadżetów z opakowaniem, listów w kopercie, broszur z programem festiwalu 

leży po stronie Zamawiającego. 

5. Wykonawca przeprowadzi wysyłkę upominku kreatywnego wraz z opakowaniem 

dla dziennikarzy (w liczbie nie większej niż 20 osób) podejmujących w swych relacjach 

(artykułach, etc.) temat INDUSTRIADY. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę adresową do 

wysyłki, stworzoną w tym celu przez Zamawiającego na podstawie ogólnodostępnych źródeł. 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ww. listy przed zakończeniem terminu realizacji 

umowy. 

6. Wysyłka upominku kreatywnego dla dziennikarzy będzie dystrybuowana w terminie od 7 lipca 

do 14 lipca br., tj. rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu 7 lipca 2017 r. w sposób gwarantujący 

jej skuteczne dostarczenie do odbiorcy w terminie do 14 lipca 2017 r. 

7. Upominek kreatywny wraz z opakowaniem w ilości 20 sztuk będzie do odbioru w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Katowice, nie później niż do 30 czerwca 

2017 r. Koszt wykonania ww. upominków z opakowaniem leży po stronie Zamawiającego. 

8. Koszty konfekcjonowania przekazanych przez Zamawiającego upominków kreatywnych, w tym 

opakowań zbiorczych leży po stronie Wykonawcy. 

 

B. Obsługa infolinii 

Zakres prac: 

1. Prowadzenie obsługi telefonicznej (infolinii) dla uczestników i osób zainteresowanych 

festiwalem INDUSTRIADA, działającej w dniach i w godzinach:01.06.17- 08.06.17 od godziny 

10:00 - 18:00, 09.06.17 i 10.06.17 od godziny 09:00 - 24:00. Wykonawca zapewni co najmniej 

dwie osoby do obsługi telefonicznej, które odpowiedzialne będą za udzielanie informacji na 

temat festiwalu INDUSTRIADA, wydarzeń i obiektów w ramach festiwalu, systemu bezpłatnego 

transportu. Wykonawca skutecznie przeszkoli personel obsługujący infolinię w tym zakresie 

oraz współpracować będzie w celu pozyskania niezbędnych informacji ze wszystkimi 

podmiotami, wskazanymi przez Zamawiającego. 

2. Personel infolinii zobligowany jest do monitorowania w dniach 9 i 10 czerwca 2017 r. profili 

Zamawiającego na portalu społecznościowym: Facebook (1 profil) i Instagram (1 profil) i ścisłej 

współpracy w zakresie przekazywania informacji o pojawiających się zapytaniach osobie 

wyznaczonej przez Zamawiającego (kontakt telefoniczny). Opisane zadanie nie dotyczy obsługi 

wskazanych profili. 

3. Wykonawca w terminie do dwóch tygodni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu dwa 

numery telefonów, dedykowane do obsługi infolinii działającej  w dniach i godzinach opisanych 

w niniejszym punkcie. Podane numery telefonów nie mogą ulec zmianie. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do zebrania informacji zwrotnych od personelu obsługującego 

infolinię nt. najczęściej występujących zapytań i komentarzy ze strony osób kontaktujących się  

z infolinią i przekazania Zamawiającemu syntetycznego, pisemnego raportu sprawozdawczego, 

obejmującego również informację o liczbie zapytań: łącznie i w zestawieniu na poszczególne 

dni funkcjonowania infolinii.  

 

IV. Organizacja wizyty studyjnej podczas INDUSTRIADY 2017 dla krajowych i zagranicznych 

ekspertów ds. zarządzania dziedzictwem, specjalistów ds. promocji turystycznej oraz 

dziennikarzy i blogerów 

 

Zakres prac: 

1. Wykonawca zorganizuje wizytę studyjną dla nie więcej niż 15 zaproszonych osób w terminie 

09-11 czerwca 2017 r. 

2. Listę uczestników wizyty studyjnej przekaże Wykonawcy Zamawiający. 

3. W ramach ww. wizyty studyjnej Wykonawca zapewni: 
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a) transport części uczestników wizyty studyjnej (maksymalnie 7 osób) z i na lotnisko  

w Katowicach-Pyrzowicach i/lub lotnisko w Krakowie-Balicach (09.06 i 11.06., łącznie, 

maksymalnie 2 przejazdy tam i z powrotem na każde z podanych lotnisk w wyżej 

wskazanych datach; 

b) nocleg ze śniadaniem dla nie więcej niż 15 osób w terminie 09-11 czerwca 2017 r. (dwa 

noclegi) w pokojach jednoosobowych, w hotelu co najmniej 4*, zlokalizowanym w centrum 

Katowic; 

c) tłumacza z języka angielskiego lub niemieckiego na język polski i z języka polskiego na 

język angielski lub niemiecki w dn. 10.06.2015 r., do 13 godzin zegarowych tłumaczenia, 

Zamawiający dokona wyboru języka obcego do tłumaczenia do 14 dni przed datą realizacji 

usługi; 

d) przewodnika turystycznego, terenowego po województwie śląskim lub miejskiego po 

Katowicach i konurbacji górnośląskiej, posiadającego uprawnienia państwowe; wybór 

przewodnika nastąpi po uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiającego, do 13 godzin 

zegarowych pracy przewodnika; 

e) lunch w restauracji w hotelu, w którym zapewniono nocleg (jedno danie, napoje zimne  

i ciepłe) dla nie więcej niż 15 osób w dniu 09.06.17, wybór menu nastąpi po uzyskaniu 

akceptacji przez Zamawiającego; koszt posiłku wraz z napojami na jedną osobę – nie mniej 

niż 40 złotych i nie więcej niż 60 zł; 

f) kolację w restauracji (przystawka ciepła lub zimna i/lub zupa, danie ciepłe, deser, napoje 

zimne i ciepłe) dla nie więcej niż 23 osób w dniu 09.06.17, wybór proponowanej lokalizacji  

z terenu konurbacji górnośląskiej oraz menu nastąpi po uzyskaniu akceptacji przez 

Zamawiającego; koszt posiłku wraz z napojami na jedną osobę – nie mniej niż 80 złotych  

i nie więcej niż 110 zł; 

g) obiad w restauracji lub usługę cateringową w obiekcie uczestniczącym w INDUSTRIADZIE 

2017 (przystawka zimna lub ciepła lub zupa, danie ciepłe, deser, napoje zimne i ciepłe) dla 

nie więcej niż 23 osób w dniu 10.06.17, wybór proponowanej lokalizacji oraz menu nastąpi 

po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego, koszt posiłku wraz z napojami na osobę – 

nie mniej niż 80 złotych i nie więcej niż 110 zł; 

h) kolację w restauracji lub usługę cateringową w obiekcie uczestniczącym w INDUSTRIADZIE 

2017, wskazanym przez Zamawiającego (dania ciepłe, deser lub bufet szwedzki, napoje 

zimne i ciepłe) dla nie więcej niż 23 osób w dniu 10.06.17, wybór proponowanej lokalizacji 

oraz menu nastąpi po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego, koszt posiłku wraz  

z napojami na osobę – nie mniej niż 90 złotych i nie więcej niż 120 zł; 

i) transport nie więcej niż 20 osób: w dniu 09.06.17 na trasie: hotel – atrakcje turystyczne, 

zlokalizowane na terenie konurbacji górnośląskiej – obiekt biorący udział  

w INDUSTRIADZIE 2017 (na terenie konurbacji górnośląskiej) – hotel (wyjazd z hotelu w 

godz. popołudniowych, powrót do hotelu może nastąpić ok. godz. 1.00 w nocy) i w dniu 

10.06.17 w godzinach od 11:00 – maksymalnie 01:00 w nocy, mini autokarem  

z klimatyzacją, z nawiewami indywidualnymi, z zamontowanym systemem nagłaśniającym 

dla przewodnika (rok produkcji: nie wcześniej niż 2009 r.), szacowana liczba kilometrów: nie 

więcej niż 450 km na terenie województwa śląskiego, koszty parkingów i inne opłaty 

związane z transportem, w tym także ewentualnego zabezpieczenia pojazdu zastępczego 

(max. czas oczekiwania na pojazd do 2 godzin), po stronie Wykonawcy; 

j) zakup biletów wstępu do atrakcji turystycznych wskazanych przez Zamawiającego w kwocie 

do 110 zł brutto / na osobę (nie więcej niż 20 osób); 

4. Szczegółowy program wizyty studyjnej przekaże Wykonawcy Zamawiający; 

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za organizację wizyty studyjnej, jej logistykę, 

zabezpieczenie, pozyskanie wszelkich zgód formalnych wymaganych przez stosowne przepisy 

prawa, ewentualnego ubezpieczenie jeśli takowe byłoby niezbędne (zapis nie dotyczy 

ubezpieczenia dla uczestników wizyty), etc., 
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6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody na osobie i majątkowe, 

które mogą wystąpić w trakcie i w związku z organizacją wizyty studyjnej, a które nie powstaną 

z winy uczestników wizyty, 

7. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w zakresie organizacji wizyty studyjnej, jej 

logistyki, pozyskania wszelkich zgód formalnych wymaganych przez stosowne przepisy prawa 

(o ile takowe byłyby wymagane), ewentualnego ubezpieczenia, jeśli takowe byłoby niezbędne, 

etc. 

V. Przeprowadzenie badań sondażowych wśród uczestników INDUSTRIADY 2017 

 

Zakres prac: 

1. Wykonawca przeprowadzi badania sondażowe wśród uczestników INDUSTRIADY 2017, 

których głównym celem będzie poznanie opinii respondentów na temat organizowanego 

festiwalu, a w szczególności ustalenie rozkładu opinii w zakresie stopnia znajomości marki 

INDUSTRIADA, źródeł informacji o festiwalu i jego koordynatorze, motywów i modelu 

uczestnictwa; oceny festiwalu oraz systemu transportu, struktury grupy docelowej, cech 

demograficzno-społecznych uczestników festiwalu. Uzyskane wyniki zestawione zostaną dla 

poszczególnych obiektów, w których przeprowadzono badania. Ponadto dane uzyskane dla 

roku 2017 porównane zostaną z wynikami z poprzednich lat (dla edycji Industriady 2014, 2015, 

2016), co pozwoli na zaobserwowanie zmian zachodzących w czasie. W tym celu udostępniony 

zostanie Wykonawcy raport pt. „Badanie ruchu turystycznego podczas Industriady 2016”  

w wersji elektronicznej (w postaci pliku w formacie pdf.) zawierający dane do porównań. 

Badania powinny być zgodne z metodologią z lat ubiegłych. 

2. Termin pomiaru: badania przeprowadzone będą w dniu 10 czerwca 2017 (tj. w dniu odbywania 

się festiwalu). Pomiar w poszczególnych lokalizacjach (vide punkt: Zakres przestrzenny 

badania) będzie miał miejsce w różnych porach dnia (tj. zarówno w godzinach około 

południowych, popołudniowych i/lub wieczornych, przy czym co najmniej między godziną 12:00 

a 18:00). 

3. Wielkość próby: badania zrealizowane będę na próbie badawczej co najmniej 620 osób (N= co 

najmniej 620), losowo wybranych uczestników wydarzeń organizowanych podczas 

INDUSTRIADY, w grupie wiekowej powyżej 20 roku życia do 59 roku życia. 

4. Zakres przestrzenny pomiaru: badania właściwe (wywiady bezpośrednie z respondentami) 

przeprowadzane będą na terenie wybranych obiektów biorących udział w INDUSTRIADZIE 

2017, w którym odbywać będą się wydarzenia w ramach festiwalu. Wybór poszczególnych 

obiektów, w których realizowane będą badania nastąpi w uzgodnieniu z Zamawiającym. Liczba 

obiektów, w których realizowane będą badania: co najmniej 15), zlokalizowanych w co najmniej 

13 miejscowościach z terenu województwa śląskiego. 

5. Metodologia badania: badania będą miały charakter ilościowy. Zrealizowane zostaną w oparciu 

o metodę badań sondażowych z zastosowaniem techniki wywiadu socjologicznego, 

standaryzowanego, z wykorzystanie narzędzia badawczego w postaci kwestionariusza wywiadu 

(technika wywiadów bezpośrednich PAPI). 

6. Narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza wywiadu opracowane zostanie w porozumieniu 

z Zamawiającym i przedstawione mu do ostatecznej akceptacji. W kwestionariuszu zawartych 

będzie około 50 pytań (liczba ta uwzględnia pytania metryczkowe). 

7. Zakres przedmiotowy badań obejmować będzie: 

a) ustalenie znajomości marki „Industriada”, w tym: znajomości nazwy „Industriada”, 

znajomości nazwy a obiekt, w który przeprowadzono badanie, znajomości nazwy „Szlak 

Zabytków Techniki”, znajomości nazwy SZT a obiektu, w którym przeprowadzono badanie, 

znajomości podmiotu koordynującego festiwal, ustalenie źródeł informacji (miejsca 

kontaktu) z przekazami dot. atrakcji organizowanych w ramach INDUSTRIADY 2017, 

ustalenie narzędzi pozyskiwania informacji o szczegółach programu festiwalu, rozpoznanie 

oceny strony internetowej industriada.pl pod względem funkcji informacyjnej serwisu (cztery 

wskazane przez Zamawiającego cechy),  



15/17 

b) ustalenie oceny INDUSTRIADY, w tym: uczestnictwo w imprezach w ramach tzw. „rozruchu 

maszyn”, ocena imprez w ramach tzw. „rozruchu maszyn”, ogólna ocena festiwalu, ogólna 

ocena festiwalu a obiekt, w którym przeprowadzono badanie, ogólna ocena festiwalu i 

porównanie średnich z poprzednich edycji, szczegółowa ocena Industriady, ocena 

atmosfery a obiekty, ocena personelu, obsługi w obiekcie a obiekty, ocena różnorodności 

programu i wydarzeń organizowanych w regionie a obiekty, ocena imprez organizowanych 

w danym obiekcie a lokalizacje badania, szczegółowa ocena festiwalu i porównanie 

średnich, ocena Industriady i lokalizacje a porównanie średnich, ocena festiwalu  

a porównanie średnich wśród grup respondentów, atrakcje najbardziej podobające się 

respondentom, ustalenia rekomendacji respondentów dot. kolejnych edycji Industriady  

w zakresie możliwych sposobów ulepszeń, korzystanie z bezpłatnego transportu 

kolejowego, powody niekorzystania z bezpłatnego transportu kolejowego, ocena organizacji 

transportu kolejowego, korzystanie z bezpłatnego transportu autobusowego i 

tramwajowego, ogólna ocena organizacji transportu autobusowego i tramwajowego, zamiar 

skorzystania z transportu autobusowego i tramwajowego, skłonność do polecenia 

uczestnictwa w Industriadzie, w tym porównanie wyników z ubiegłych lat oraz zestawienie 

dla poszczególnych obiektów, ustalenie wartości wskaźnika rekomendacji oceniającego 

lojalność uczestników wobec marki Industriada, ang. Net Promoter Score (NPS), wartość 

wskaźnika rekomendacji a lokalizacje badań, ustalenie deklaracji respondentów w zakresie 

zamiaru udziału w kolejnych edycjach festiwalu, zamiar udziału w kolejnych edycjach 

festiwalu a obiekty, 

c) rozpoznanie modelu uczestnictwa w Industriadzie tj. ustalenie preferencji badanych  

w zakresach: czynników/motywów, które zachęciły do udziału w INDUSTRIADZIE 2017, 

czynników/motywów decydujących o wizycie w konkretnym obiekcie/miejscu, liczby osób 

towarzyszących, z którymi badani odwiedzali obiekt/y w czasie Industriady, liczby innych 

obiektów odwiedzonych lub planowanych do odwiedzenia obiektów w dniu festiwalu, 

rozpoznaniu najczęstszych kierunków przemieszczania się respondentów między obiektami 

biorącymi udział w festiwalu, odwiedzenia i zamiaru odwiedzenia innych obiektów w ramach 

INDUSTRIADY 2017 w podziale na rozkład godzinowy, długości pobytu (liczby godzin lub 

minut) spędzonych na uczestnictwie w wydarzeniu/wydarzeniach związanych z Industriadą 

2017, ustalenie czynników, które zachęciły lub mogłyby zachęcać do odwiedzenia więcej niż 

jednego obiektu podczas festiwalu, korzystania i oceny obsługi w „Punktach informacji  

o INDUSTRIADZIE”, długości pobytu badanych w zależności od obiektów, wysokości 

wydatków poniesionych i planowanych do poniesienia przez uczestników festiwalu, 

ustalenia średniej łącznej wydatków, ustalenia wysokości wydatków w podziale na rozkład 

godzinowy oraz długość pobytu, ustalenia odsetka respondentów uczestniczących  

w biletowanych wydarzeniach podczas festiwalu, częstotliwości uczestnictwa badanych  

w poprzednich edycjach Industriady, częstotliwości wizyt w danych zabytkach techniki, 

częstotliwości wizyt w zabytkach techniki na terenie województwa śląskiego, znajomości 

spontanicznej adresu strony internetowej Szlaku Zabytków Techniki. 

d) rozpoznanie profilu uczestników INDUSTRIADY 2017 tj. ustalenie struktury grupy docelowej 

pod względem takich cech demograficzno-społecznych jak płeć, wiek, wykształcenie, 

posiadanie dzieci, miejsce zamieszkania (miasto, województwo), rodzaju posiadanego 

zatrudnienia (aktualna sytuacja zawodowa), subiektywna ocena sytuacji ekonomicznej 

(status materialny), a także zestawienie ustalonych cech w zależności od odwiedzanych 

obiektów oraz sporządzenie generalnego profilu opisowego uczestników festiwalu.. 

8. Wykonawca dokona z właścicielami/zarządcami obiektów, w których przeprowadzane będą 

badania wszelkich ustaleń formalnych związanych z ich realizacją. 

9. Badania zrealizowane zostaną przez podmiot posiadający udokumentowane doświadczenie  

w zakresie realizacji badań rynku i opinii społecznej w terenie oraz posiadający aktualny 

certyfikat potwierdzający jakość wykonanych usług w zakresie badań jakościowych oraz 

ilościowych (certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów) wydany przez Organizację 
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Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) lub certyfikat o równoważnym charakterze świadczący  

o kontrolowaniu jakości realizowanych badań. 

10. Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel, odpowiednie wyposażenie i materiały 

umożliwiające skuteczną realizację badań. 

11. Wyniki badań przedstawione zostaną w postaci raportu (wersja ostateczna) i przekazane 

Zamawiającemu do dnia 3 lipca 2017 r. Wersja robocza raportu zawierająca podstawowe 

ustalenia m.in. w zakresie znajomości marki, oceny festiwalu, wydatków poniesionych przez 

uczestników, modelu uczestnictwa przekazana zostanie Zamawiającemu do dnia 19 czerwca 

2017 r. Raport (w wersji roboczej, a następnie ostatecznej) zawierał będzie opis metodologii 

badania, najważniejsze ustalenia, prezentację wyników badań w postaci tabel  

i wykresów (wyniki szczegółowe, profil uczestników, informacje o respondentach), omówienie 

wyników oraz wnioski. 

12. Forma wykonania raportu: wydruk kolorowy (2 kopie) zawierający ww. zakres w formacie A4 

oraz wersji elektronicznej (pliki w formacie PDF i pptx dostarczone na nośniku cyfrowym). 
 

VI. Współpraca z Zamawiającym dot. organizacji INDUSTRIADY 2017  

Zakres prac: 

1. Przedstawiciel(e) Wykonawcy odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań w ramach 

przedmiotu zamówienia wezmą udział w maksymalnie 7 spotkaniach, odbywających się  

w ustalonym z Zamawiającym miejscu/miejscach na terenie aglomeracji górnośląskiej. 

2. Spotkania odbywać będą się w czasie obowiązywania umowy. Konkretne daty i miejsca 

spotkań każdorazowo wskaże Zamawiający. 

3. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem miejsc odbywania się spotkań pozostają po 

stronie Zamawiającego. 

4. Wykonawca zapewni niezbędny personel do transportu wszystkich materiałów przeznaczonych 

do dystrybucji, opisanych w przedmiocie zamówienia, znajdujących się w magazynie 

Zamawiającego lub w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Katowice 

– niezbędnych do realizacji zadań w ramach organizacji festiwalu INDUSTRIADA 2017. 

 

VII. Przygotowanie raportu ze zrealizowanych działań promocyjnych i organizacyjnych, w tym 

sporządzenie raportu z monitoringu mediów  

 

Zakres prac: 

1. Wykonawca wykona profesjonalną dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych przez 

niego działań, jakie zrealizował w ramach organizacji i promocji INDUSTRIADY. Dokumentacja 

ta przekazana zostanie Zamawiającemu na nośniku elektronicznym (fotografie o wysokiej 

rozdzielczości z możliwością przeznaczenia do druku w formatach: .jpg lub .tiff, etc.). 

2. Wykonawca sporządzi: 

a) raport ze wszystkich przeprowadzonych przez siebie działań, w tym z wykorzystaniem 

wykonanej dokumentacji fotograficznej, złożony Zamawiającemu nie później niż do dnia 21 

lipca 2017 r.; 

b) raport z monitoringu mediów opracowany przez niezależny od Wykonawcy 

wyspecjalizowany podmiot badawczy, zawierający co najmniej: informacje na temat 

wizerunku marki INDUSTRIADA: dane o liczbie publikacji, dane o liczbie osób, do których 

dotarł przekaz, wydźwięku publikacji, wielkości publikacji, typów medium, profilów medium, 

zasięgu medium, podziału czasowego, najaktywniejszych mediów i autorów, ekwiwalentu 

reklamowego, analizę tematyki. Raport z monitoringu mediów zostanie przygotowany za 

okres: nie później niż 7 dni od daty zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2017 r. Ze 

sporządzonego raportu z monitoringu mediów Zamawiający wymagać będzie dostarczenia 

również raportu cząstkowego (zawierającego informacje jak w przypadku raportu 

całościowego) obejmującego okres nie później niż 7 dni od daty zawarcia umowy do 16 

czerwca 2017 r. i dostarczenia go Zamawiającemu nie później niż do 20 czerwca 2017 r. 
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Raport z monitoringu mediów za okres: nie później niż 7 dni od daty zawarcia umowy do 

dnia 30 czerwca 2017 r. zostanie przekazany Zamawiającemu do dnia 7 lipca 2017 r.; 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag odnośnie przekazanego raportu,  

o którym mowa w pkt 2. a), w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania od Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie (do 2 dni roboczych) dostosować dokument do uwag 

Zamawiającego lub – w przypadku kiedy nie zgadza się z uwagami Zamawiającego – złożyć 

pisemne wyjaśnienie potwierdzające zasadność proponowanych rozwiązań. W przypadku 

złożenia przez Wykonawcę wyjaśnienia, Zamawiający może je przyjąć lub odrzucić w terminie 3 

dni roboczych.  

5. Wykonawca ostateczną wersję raportu z przeprowadzonych działań organizacyjnych i 

promocyjnych (zaakceptowaną przez Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu w formie 

wydruku kolorowego w formacie A4, zawierający ww. zakres oraz w wersji elektronicznej (pliki 

w formacie .pdf i .doc) nie później niż do 4 sierpnia 2017 r.  

6. Format wykonania raportów z pkt. a) i b): wydruk kolorowy (2 kopie dla każdego z raportów) 

zawierający ww. zakresy, w formacie A4 oraz wersji elektronicznej (pliki w formacie .pdf lub .doc 

dostarczone na nośniku cyfrowym). 

 

VIII. Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia była wykonywana przez osobę 

zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. 

 
1. Zamawiający wymaga, aby obsługa Zamawiającego przez Wykonawcę w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia była wykonywana przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy  
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 
r., poz. 1502 z późn. zm.), przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami 
umowy.  

2. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółek 
osobowych i kapitałowych niezatrudniających pracowników, Zamawiający zastrzega a Wykonawca 
potwierdza, że ww. czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonają osobiście 
osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek osobowych i 
kapitałowych. 

Osoba zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, obsługująca Zamawiającego w zakresie 
realizacji przedmiotu odpowiedzialna będzie w szczególności za : 

 bieżący kontakt i współpracę z Zamawiającym w zakresie wynikającym z realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

 koordynację wszystkich działań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.  
3. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących 

zatrudnienia osoby, o której mowa w pkt 1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia 
oświadczenia o jej zatrudnieniu wraz z przystąpieniem do zawarcia umowy. 

4. Zamawiający może zażądać przedłożenia do wglądu kopii dokumentacji kadrowo-płacowej 
Wykonawcy związanej z zatrudnieniem osoby, o której mowa w pkt 1. Do takiej weryfikacji 
niezbędne są następujące informacje: oznaczenie stron, rodzaj umowy, data zawarcia umowy i 
okres jej obowiązywania, wymiar czasu pracy, stanowisko pracownika (rodzaj wykonywanej pracy), 
miejsce wykonywania pracy. 

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zobowiązany jest zanonimizować pozostałe dane dotyczące 

pracownika. Za wszelkie wynikłe szkody w przypadku nie dokonania anonimizacji lub dokonania 

wadliwej anonimizacji odpowiada Wykonawca. 


