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Załącznik nr 1B do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakup ogłoszeń prasowych w 2019 roku 

Część 2 zamówienia Zakup ogłoszeń prasowych na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków  

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

potrzeby promocji Centrum Kongresowego ICE Kraków o 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 1 i 3, 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 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 nr 1  

Zakup 1 ogłoszenia reklamowego o wymiarach 1/2 strony w oficjalnym magazynie 

wydawanym trzy razy do roku podczas międzynarodowych targów IBTM World 

przedstawiającym na bieżąco zmiany zachodzące w trakcie wydarzenia oraz dostarczającym 

wyniki ankiet przeprowadzonych podczas wystawy. Materiał powinien ukazać się w wydaniu 

dostępnym w sierpniu, w trakcie targów IBTM World organizowanych w Pekinie, po prawej 

stronie magazynu. 
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2) Magazyn nr 2  

Zakup ok. 1 ogłoszenia reklamowego o wymiarach 1 strony w miesięczniku poświęconym 

polskiej i międzynarodowej branży spotkań (MICE – meetings, incentives, conferences, 

events). Magazyn skierowany jest do korporacyjnych i firmowych planistów wydarzeń – 

dyrektorów i pracowników działów HR, PR i marketingu, odpowiedzialnych za szeroko 

rozumianą komunikację marketingową, np. „Think Mice” lub równoważny. Materiał powinien 

ukazać się po prawej stronie miesięcznika, w numerze wskazanym przez Zamawiającego 

najpóźniej na 8 tygodni przed ukazaniem się magazynu. 

 

3) Magazyn nr 3 

Zakup 1 ogłoszenia reklamowego o wymiarach 1 strony w pierwszym numerze dziennika 

ukazującego się każdego dnia targów IMEX we Frankfurcie, skierowanym do wszystkich 

uczestników ww. targów. Magazyn zawiera bieżące relacje z każdego dnia targów, informacje 

o branży i wystawcach, wywiady z przedstawicielami branży oraz informacje ułatwiające 

wymianę między uczestnikami targów i wystawcami. Materiał powinien ukazać się po prawej 

stronie magazynu w maju.  

 

4) Magazyn nr 4 

Zakup ok. 1 ogłoszenia reklamowego o wymiarach 1/3 strony (w poziomie, u dołu strony) 

w międzynarodowym miesięczniku, który jest skierowany do sekretarzy generalnych zarówno 

międzynarodowych, jak i europejskich stowarzyszeń, a także do profesjonalnych 

organizatorów konferencji, firm, stowarzyszeń i planistów, którzy przygotowują imprezy 

o międzynarodowym zasięgu, np. „Association Meetings International” lub równoważny. 

Materiał powinien ukazać się po prawej stronie magazynu, w numerze wskazanym przez 

Zamawiającego najpóźniej na 8 tygodni przed ukazaniem się magazynu. 

 

5) Magazyn nr 5 

Zakup ok. 1 ogłoszenia reklamowego o wymiarze 1 strony w dwumiesięczniku 

dystrybuowanym bezpłatnie na lotnisku Krakow Airport. Zawiera artykuły o podróżach, 

biznesie, ciekawych miejscach, atrakcjach i najważniejszych wydarzeniach w mieście, np. 

„Airgate” lub równoważny. Materiał powinien ukazać się po prawej stronie magazynu, 

w numerze wskazanym przez Zamawiającego najpóźniej na 12 tygodni przed ukazaniem się 

magazynu. 

 

6) Magazyn nr 6 

Zakup ok. 1 ogłoszenia reklamowego o wymiarze 1 strony w miesięczniku, będącym 

jednocześnie katalogiem branży event & MICE, dedykowanym przede wszystkim pracownikom 

agencji eventowych, reklamowych, PR i działów marketingu, organizującym duże wydarzenia 

krajowe lub o zasięgu międzynarodowym, np. „OOH Event” lub równoważny. Materiał 

powinien ukazać się po prawej stronie magazynu, w numerze wskazanym przez 

Zamawiającego najpóźniej na 8 tygodni przed ukazaniem się magazynu.  

 


