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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (cz.1.)  
 

Główny kod CPV: 
79970000-4 usługa publikacji  

 
Przedmiotem I części zamówienia jest zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na 
zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w 2019 r. w płatnej gazecie codziennej o zasięgu 
krajowym wraz z jej cyklicznymi i okazjonalnymi dodatkami (która nie jest tabloidem) oraz w jej 
regionalnym wydaniu ukazującym się w Łodzi, której średnie miesięczne rozpowszechnianie 
płatne razem w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosło minimum 100 tys. egzemplarzy, 
co potwierdzają dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, publikowane na stronie 
www.teleskop.org.pl. Zamówienie dotyczy emisji reklam, ogłoszeń i nekrologów w postaci 
drukowanej, których łączna suma powierzchni w gazecie wyniesie 9 stron (8 stron w wydaniu 
krajowym oraz 1 strony w wydaniu lokalnym) z jednoczesnym zastrzeżeniem możliwości 
zlecania odpowiedniej liczby modułów lub centymetrów w wydaniu lokalnym i krajowym 
w zależności od zaistniałej potrzeby. Rozliczenie następować będzie według cen jednostkowych 
Wykonawcy.  
 
Miejscem emisji reklam, ogłoszeń i nekrologów będą strony redakcyjne i ogłoszeniowe, 
w kolorze lub czarno-białe, emitowane w dowolny dzień, 6 dni w tygodniu. 
 
Zamawiający wymaga, aby publikacja materiału nastąpiła najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych  
od dnia jego przekazania Wykonawcy (termin stanowi kryterium oceny ofert). 
 
Emisja ogłosze ń i nekrologów nast ąpi w okresie od dnia podpisania umowy  
do 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania się środków finansowych, do wykorzystania  
we wskazanych przez Zamawiającego terminach. 

 
Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zwiększenia 
zamówienia do 100 % wartości umowy. 
 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu 
podobnych usług do 100% wartości zamówienia podstawowego. 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (cz.2.)  
 

Główny kod CPV: 
79970000-4 usługa publikacji  
 
Przedmiotem II części zamówienia jest zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni  
na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w 2019 r. w płatnej gazecie codziennej ukazującej  
się w województwie łódzkim (która nie jest tabloidem), której średnie miesięczne 
rozpowszechnianie płatne razem w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosło minimum 12 tys. 
egzemplarzy, co potwierdzają dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, publikowane  
na stronie www.teleskop.org.pl. Zamówienie dotyczy emisji reklam, ogłoszeń i nekrologów  
w postaci drukowanej, których łączna suma powierzchni w gazecie wyniesie 10 stron   
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z jednoczesnym zastrzeżeniem możliwości zlecania odpowiedniej liczby modułów  
lub centymetrów w zależności od zaistniałej potrzeby. Rozliczenie następować będzie 
według cen jednostkowych Wykonawcy. 
 

Miejscem emisji reklam, ogłoszeń i nekrologów będą strony redakcyjne i ogłoszeniowe, 
w kolorze lub czarno-białe, emitowane w dowolny dzień, 6 dni w tygodniu. 

Zamawiający wymaga, aby publikacja materiału nastąpiła najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych  
od dnia jego przekazania Wykonawcy (termin stanowi kryterium oceny ofert). 

Emisja ogłosze ń i nekrologów nast ąpi w okresie od dnia podpisania umowy  
do 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania się środków finansowych, do wykorzystania  
we wskazanych przez Zamawiającego terminach. 

 
Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zwiększenia 
zamówienia do 100 % wartości umowy. 
 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu 
podobnych usług do 100% wartości zamówienia podstawowego. 
 


