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Załącznik nr 1A do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakup ogłoszeń prasowych w 2019 roku 

Część 1 zamówienia Zakup ogłoszeń prasowych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego 

1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja ogłoszeń prasowych w prasie polskiej na potrzeby 

promocji Krakowskiego Biura Festiwalowego w 2019 roku. 

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

3. Zamawiający będzie zamawiał  publikację ogłoszeń prasowych sukcesywnie, w ramach specyfikacji 

ogłoszeń wskazanych w pkt 9 oraz zgodnie ze złożoną ofertą wybranego wykonawcy, 

z odpowiednim wyprzedzeniem przewidzianym dla danego typu magazynu, z zastrzeżeniem 

ogłoszeń, których termin publikacji został wskazany wprost w niniejszym opisie. 

4. Z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 8, liczba zamawianych ogłoszeń wskazana dla danego typu magazynu 

określona w pkt 9 ma charakter orientacyjny i – zgodnie z potrzebami Zamawiającego – może ulec 

zmianie. Wszelkie modyfikacje w tym zakresie będą dokonywane z uwzględnieniem cen 

jednostkowych wskazanych przez wykonawcę w ofercie i w ramach maksymalnego 

wynagrodzenia wskazanego za realizację umowy. Zamawiający zastrzega również, że w ramach 

realizacji umowy, zamówi publikację ogłoszeń za łączną kwotę nie niższą niż 50% kwoty 

wynagrodzenia maksymalnego w niej określonego. 

5. Projekty graficzne ogłoszeń zostaną opracowane przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami 

wydawcy i przekazane wybranemu wykonawcy w terminie umożliwiającym realizację 

zamówienia. 

6. Zamieszczenie ogłoszeń prasowych obejmować będzie dokonywanie przez wybranego 

wykonawcę wszelkich czynności związanych z publikacją ogłoszeń prasowych zgodnie z ofertą 

wybranego wykonawcy.  

7. Nie później niż na dwa tygodnie przed terminem publikacji ogłoszenia, Zamawiający może 

poinformować Wykonawcę o rezygnacji z publikacji ogłoszenia.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia każdorazowo do dwóch tygodni po publikacji 

danego ogłoszenia, potwierdzenia jego publikacji (wersja papierowa – 1 egzemplarz danego 

magazynu i wersja elektroniczna – skan ogłoszenia), a w terminie do miesiąca po zakończeniu 

obowiązywania umowy przekazania zbiorczego raportu w formie elektronicznej zawierającego 

skany wszystkich ogłoszeń, terminy ich publikacji oraz tytuły magazynów, w których się ukazały. 

9. Ogłoszenia prasowe powinny być zamieszczone w następujących czasopismach: 

1) Magazyn 1  

Zakup ok. 2 ogłoszeń reklamowych o wymiarze 1 strony każde, w miesięczniku społeczno-

kulturalnym o zasięgu ogólnopolskim, zawierającym zapowiedzi wydawnicze i opisy nowości 

(zarówno w Polsce jak i za granicą), recenzje, a także rozmowy z pisarzami i eseistami. 

Przedmiotowy magazyn powinien mieć nakład jednorazowy przekraczający 1500 egzemplarzy, np. 

„Miesięcznik ZNAK” lub równoważny. Ogłoszenia reklamowe powinny zostać opublikowane na 

stronach redakcyjnych, w numerze wskazanym przez Zamawiającego najpóźniej na 8 tygodni przed 

ukazaniem się Magazynu. Materiał powinien ukazać się po prawej stronie magazynu. 
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2) Magazyn 2  

Zakup ok. 3 ogłoszeń reklamowych o wymiarze 1/3 strony w ogólnopolskim tygodniku o średnim 

nakładzie jednorazowym przekraczającym 140 tys. egzemplarzy i sprzedaży rocznej ogółem 

przekraczającej 4,2 mln egzemplarzy, np. „Newsweek” lub równoważny. Ogłoszenia reklamowe 

powinny zostać opublikowane na stronach redakcyjnych, w numerze wskazanym przez 

Zamawiającego najpóźniej na 4 tygodnie przed ukazaniem się magazynu. Materiały powinny się 

ukazać po prawej stronie magazynu. 

3) Magazyn 3  

Zakup ok. 4 ogłoszeń reklamowych o wymiarze 1/2 strony każde, w kwartalniku literackim 

o zasięgu ogólnopolskim, zawierającym zapowiedzi wydawnicze i opisy nowości (zarówno w Polsce 

jak i za granicą), recenzje, a także rozmowy z pisarzami i eseistami. Przedmiotowy magazyn literacki 

powinien mieć nakład jednorazowy przekraczający 38 tys. egzemplarzy, np. „Książki. Magazyn do 

czytania” lub równoważny. Ogłoszenia reklamowe powinny zostać opublikowane na stronach 

redakcyjnych, w numerze wskazanym przez Zamawiającego najpóźniej na 12 tygodnie przed 

ukazaniem się Magazynu. Materiał powinien ukazać się po prawej stronie magazynu. 

4) Magazyn 4  

Zakup ok. 1 ogłoszenia reklamowego o wymiarach 1/3 strony, w kwartalniku społeczno-

kulturalnym o zasięgu ogólnopolskim. Średni nakład w/w kwartalnika nie może być mniejszy niż 

119 tys. egzemplarzy, np. „Przekrój” lub równoważny. Ogłoszenie powinno ukazać się na stronach 

redakcyjnych, w numerze wskazanym przez Zamawiającego najpóźniej na 12 tygodni przed 

ukazaniem się Magazynu. Materiał powinien się ukazać po prawej stronie magazynu. 

5) Magazyn 5  

Zakup ok. 1 ogłoszenia reklamowego o powierzchni 1/2 strony, w ogólnopolskim branżowym 

dwumiesięczniku, kierowanym do branży marketingowej oraz dziennikarzy. Średni nakład w/w 

dwumiesięcznika nie może być mniejszy niż 4000 egzemplarzy oraz musi zostać zweryfikowany  

w Związku Kontroli Dystrybucji  Prasy, np. „Press” lub równoważny. Ogłoszenie powinno ukazać się 

na stronach redakcyjnych, w numerze wskazanym przez Zamawiającego najpóźniej na 12 tygodni 

przed ukazaniem się magazynu. Materiał powinien się ukazać po prawej stronie magazynu. 

6) Magazyn 6  

Zakup ok. 4 ogłoszeń reklamowych o powierzchni 1/2 strony w ogólnopolskim tygodniku opinii 

o średnim nakładzie przekraczającym 51 tys. egzemplarzy, np. „Tygodnik Powszechny” lub 

równoważny. Ogłoszenia powinny zostać opublikowane na stronach redakcyjnych, w numerze 

wskazanym przez Zamawiającego najpóźniej na 4 tygodnie przed ukazaniem się magazynu. 

Materiały powinny się ukazać po prawej stronie magazynu. 

 

7) Magazyn 7  

Zakup ok. 5 ogłoszeń reklamowych o wymiarze 1/3 strony w ogólnopolskim tygodniku o średnim 

nakładzie przekraczającym 147 tys. egzemplarzy i średniej sprzedaży rocznej ogółem 

przekraczającej 4,9 mln egzemplarzy, np. „Polityka” lub równoważny. Ogłoszenia reklamowe 

powinny zostać opublikowane na stronach redakcyjnych, w numerze wskazanym przez 

Zamawiającego najpóźniej na 4 tygodnie przed ukazaniem się magazynu. Materiały powinny się 

ukazać po prawej stronie magazynu. 
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8) Magazyn 8 

Zakup 1 ogłoszenia reklamowego o wymiarze 1/2 strony w ogólnopolskim ekskluzywnym 

miesięczniku, który swoją tematyką porusza problematykę z różnych dziedzin życia współczesnej 

kobiety, o średnim nakładzie nie mniejszym niż 270 tys. egzemplarzy, np. „Twój Styl” lub 

równoważny. Ogłoszenie reklamowe powinno zostać opublikowane na stronach redakcyjnych 

miesięcznika, w numerze majowym. Materiały powinny się ukazać po prawej stronie magazynu. 

9) Magazyn 9  

Zakup ok. 2 ogłoszeń reklamowych o wymiarze 1/2 strony w ogólnopolskim ekskluzywnym 

miesięczniku, skierowanym do kobiet, o średnim nakładzie nie mniejszym niż 126 tys. egzemplarzy, 

np. „Wysokie Obcasy Extra” lub równoważny. Ogłoszenia reklamowe powinny zostać 

opublikowane na stronach redakcyjnych miesięcznika, w numerze wskazanym przez 

Zamawiającego najpóźniej na 12 tygodni przed ukazaniem się magazynu. Materiały powinny się 

ukazać po prawej stronie magazynu. 

10) Magazyn 10  

Zakup ok. 2 ogłoszeń reklamowych o wymiarach nie mniejszych niż 250 x 179,4 mm w lokalnym, 

krakowskim dodatku do ogólnopolskiego dziennika opiniotwórczego społeczno-politycznego, 

o średnim nakładzie przekraczającym 13 tys. egzemplarzy, np. „Gazeta Wyborcza Kraków” lub 

równoważny. Ogłoszenia reklamowe powinny zostać opublikowane na stronach redakcyjnych 

miesięcznika, w numerze wskazanym przez Zamawiającego najpóźniej na 4 tygodnie przed 

ukazaniem się magazynu. Materiały powinny się ukazać po prawej stronie magazynu. 

11) Magazyn 11  

Zakup ok. 2 ogłoszeń reklamowych o powierzchni 1/3 strony w ogólnopolskim tygodniku opinii 

o średnim nakładzie rocznym przekraczającym 51 tys. egzemplarzy, np. „Tygodnik Powszechny” 

lub równoważny. Ogłoszenia powinny zostać opublikowane na stronach redakcyjnych, w numerze 

wskazanym przez Zamawiającego najpóźniej na 4 tygodnie przed ukazaniem się magazynu. 

Materiały powinny się ukazać po prawej stronie magazynu. 

12) Magazyn 12  

Zakup ok. 1 ogłoszenia reklamowego o powierzchni 1/2 strony w ogólnopolskim miesięczniku 

skierowanym do kobiet, o średnim nakładzie rocznym przekraczającym 139 tys. egzemplarzy, np. 

„Zwierciadło” lub równoważnym. Ogłoszenie powinno zostać opublikowane na stronach 

redakcyjnych, w numerze wskazanym przez Zamawiającego najpóźniej na 4 tygodnie przed 

ukazaniem się magazynu. Materiały powinny się ukazać po prawej stronie magazynu. 

13) Magazyn 13  

Zakup ok. 1 ogłoszenia reklamowego o wymiarze 1/2 strony w ogólnopolskim miesięczniku, 

poruszającym tematy literackie i kulturowe, o średnim nakładzie przekraczającym 12 tys. 

egzemplarzy, np. „Pismo. Magazyn opinii” lub równoważnym. Ogłoszenie reklamowe powinno 

zostać opublikowane na stronach redakcyjnych miesięcznika, w numerze wskazanym przez 

Zamawiającego najpóźniej na 12 tygodni przed ukazaniem się magazynu. Materiały powinny się 

ukazać po prawej stronie magazynu. 

 

 


