W związku z realizacją projektu pt.: „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego
Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej
poprawy zarządzania zasobem komunalnym, działań społecznych i poprawy stanu zabudowy
zabytkowej – uzupełnienie Programu Rewitalizacji Lublina dla wskazanego obszaru”,
współfinansowanego z Funduszu Spójności i budżetu państwa w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Gmina Lublin prosi o złożenie ofert na realizację
następującej usługi:
Opracowanie i publikacja artykułu prasowego w prasie o zasięgu lokalnym na
podstawie zgromadzonych materiałów uzyskanych przez Zamawiającego
Szczegóły dotyczące zamówienia:
1. Opracowanie i publikacja w prasie o zasięgu lokalnym artykułu prasowego w ramach realizacji
projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie poprzez
ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy zarządzania zasobem
komunalnym, działań społecznych i poprawy stanu zabudowy zabytkowej – uzupełnienie
Programu Rewitalizacji Lublina dla wskazanego obszaru”, stworzonego na podstawie
przekazanych materiałów od Zamawiającego.
2. Artykuł będzie przygotowany zgodnie z regułami języka polskiego. Będzie poddany korekcie
językowej, stylistycznej oraz edytorskiej.
3. Artykuł zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy Prawo prasowe będzie autoryzowany.
4. Rozmiar artykułu – co najmniej 3400 znaków.
5. Artykuł powinien zawierać co najmniej 2 zdjęcia związane z realizacją projektu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia korekty autorskiej.
7. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania z Zamawiającym konsultacji w zakresie
zawartości merytorycznej, opracowania graficznego artykułu oraz uzyskania akceptacji
ostatecznej jego wersji.
8. Publikacja artykułu prasowego w wersji kolorowej wraz z umieszczeniem kolorowych
logotypów: Unii Europejskiej, Funduszu Spójności, Fundusze Europejskie Pomoc
Techniczna oraz logotyp Ministerstwa Rozwoju.
9. Wykonawca, po publikacji artykułu w prasie, zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania
do siedziby Zamawiającego 1 egzemplarza numeru, w którym artykuł został opublikowany,
w terminie do 7 dni roboczych od dnia publikacji.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawa autorskie do zamieszczanego artykułu prasowego oraz
wyłączność co do częstotliwości jego publikowania.
11. Zamówienie będzie zrealizowane w grudniu 2017 roku.
Kryteria wyboru oferty:
a) cena brutto – 50 pkt
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty według następującego wzoru:
najniższa cena
---------------------------------- x 50 pkt
cena badanej oferty
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b) zaproponowana wielkość artykułu – 30 pkt
W powyższym kryterium oceniana będzie wielkość artykułu – minimalna zaproponowana
ilość znaków. Punkty obliczone zostaną wg poniższego wzoru:
Liczba znaków artykułu w badanej ofercie
-------------------------------------------------------------------Największa zaproponowana liczba znaków

x 30 pkt

c) doświadczenie dziennikarza – 20 pkt
Na potwierdzenie posiadania doświadczenia należy dołączyć wykaz napisanych oraz
opublikowanych, przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia, w ciągu roku od dnia
publikacji ogłoszenia, artykułów prasowych, o długości co najmniej 3000 znaków, wraz ze
wskazaniem miejsca i terminu ich publikacji.
W powyższym kryterium oceniana będzie liczba napisanych artykułów według następującego
wzoru:
Liczba artykułów w badanej ofercie
----------------------------------------------------------------Największa liczba artykułów

x 20 pkt

Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę zwierającą wycenę brutto za całość w/w usługi wraz z informacją o jego planowanej
wielkości (minimalna zaproponowana ilość znaków) oraz wykazem napisanych
i opublikowanych przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia artykułów, zawierającym
informacje o ilości znaków oraz miejscu i terminie ich publikacji, należy przesłać do dnia
19 grudnia 2017 roku do godz. 10.30 na adres poczty elektronicznej: kdrabik@lublin.eu
Osoby do kontaktu:
Karolina Drabik, e-mail: kdrabik@lublin.eu, tel.: 81 466 28 86
Magdalena Uhlig, e-mail: muhlig@lublin.eu, tel.: 81 466 25 83

Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
W niniejszym postępowaniu zamawiający przewiduje możliwość wezwania wykonawców do złożenia
uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących przesłanych ofert, a także poprawienia, w uzgodnieniu z wykonawcą,
oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie wykonawcy.
Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie może zostać odwołane jeżeli nastąpi zmiana okoliczności
powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z wybranymi lub wybranym wykonawcą celem
uzyskania możliwie korzystnych warunków zamówienia.
O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani drogą elektroniczną.
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