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WO-ZP.2321.34.2019                                                                                                                Rzeszów, 29.07.2019 

 

 

                                                                               Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

 

 

Zamawiający, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zgodnie z jej  art. 4 pkt 8,  

na usługę organizacji kampanii informacyjno – promocyjnej skierowanej do osób wyjeżdżających z Polski  

lub powracających z zagranicy do Polski, zmienia treść punktu 3.1 Załącznika nr 1 do  Zapytania 

ofertowego, który otrzymuje brzmienie: 

 

 

3.1   Opracowanie i przygotowanie graficzne i redakcyjne reklamy w formie billboardu internetowego  

do publikacji na portalach internetowych. 

 

Przygotowanie graficzne i redakcyjne billboardu reklamowego 

Wkład merytoryczny do reklamy zostanie przekazany przez Zamawiającego. Grafika i styl billboardu musi 

komponować się z całością kreacji kampanii. 

 

Narzędzie: 

Billboard internetowy o wymiarach: 750x100 pikseli lub inny wymiar zbliżony do podanego, który będzie 

akceptowany przez dany portal, na którym będzie zamieszczana reklama (Wykonawca zobowiązany jest 

do poinformowania Zamawiającego o powyższej sytuacji i uzyskania jego akceptacji do zamieszczenia 

reklamy na innym niż w/w wymiar), 

 

Parametry techniczne:   

Waga: co najmniej 30 kB (maksymalnie – do rozmiarów dopuszczalnych przez medium) Dopuszczalny 

format: .JPG. 

 

Miejsce umieszczenia na portalu: billboard internetowy winien zostać umieszczony w górnej lub 

centralnej, ale widocznej w pierwszym kontakcie wzrokowym, części strony. Kliknięcie w billboard 

internetowy ma powodować automatyczne przeniesienie do strony internetowej Zamawiającego (adres 

strony zostanie wskazany po podpisaniu umowy). Każde kliknięcie w billboard internetowy ma być 

rejestrowane w statystykach. 
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Tematyka materiału reklamowego: 

Billboard internetowy swoją formą powinien zainteresować, zaciekawić i zwrócić uwagę odbiorcy. Forma 

graficzna powinna być spójna z kreacją kampanii zaakceptowaną przez Zamawiającego. Informacje, dane i 

inne materiały niezbędne do przygotowania treści reklamy przekaże Zamawiający. 

 

Zadania dla Wykonawcy: 

 

             opracowanie ostatecznej wersji billboardu, nie później niż 4 dni kalendarzowe  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kreacji kampanii. Billboard podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

 przekazania zaakceptowanego billboardu Zamawiającemu w formie elektronicznej,  

w min. 3 formatach (w tym 2 edytowalnych) uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

Wymagania dotyczące portali internetowych, na których zamieszczony zostanie billboard 

internetowy: 

 

             charakterystyka portali internetowych: 

 

o każdy z zaproponowanych przez Wykonawcę portali internetowych powinien być 

zarejestrowany w sądzie jako dziennik lub czasopismo,   

 

   billboard internetowy publikowany będzie na: 

 

o 21 portalach internetowych  (po 1 portalu internetowym w każdym powiecie woj. 

Podkarpackiego), których zakres tematyczny powinien obejmować: 

 regionalne lub/i lokalne informacje z miast/gmin województwa podkarpackiego, 

bieżące wydarzenia, informacje z zakresu kultury, sportu, rozrywki, polityki, 

samorządu, biznesu, gospodarki, ekonomii, oświaty, rynku pracy itp., 

 reportaże, artykuły, felietony, relacje itp., 

 fotoreportaże lub/i relacje wideo, 

 

o 1 portalu internetowym, którego zakres tematyczny obejmuje regionalne (pochodzące 

z woj. podkarpackiego) i krajowe informacje dot. gospodarki, biznesu, ekonomii, rynku 

pracy. 
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Wymagania dotyczące odwiedzin portali internetowych (dane statystyczne powinny obejmować 

II półrocze 2018 r.) 

 

    unikalni użytkownicy: min. 8 tys./m-c, 

 wizyty: min. 18 tys./m-c, 

 odsłony: min. 36 tys. 

 

Ostateczna lista portali na których publikowany będzie billboard internetowy wymaga akceptacji 

Zamawiającego. 

 

Baner internetowy publikowany będzie w sposób ciągły lub jeżeli będzie to niemożliwe, rotacyjnie  

w pętli (min. 4 wyświetlenia na minutę), przez okres 45 dni kalendarzowych (w sposób ciagły,  

bez przerwy). Termin publikacji wymaga akceptacji Zamawiającego. 

 

 

PONADTO: 

 

 

Punkt 10 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:  

 

TERMIN, DO KTÓREGO NALEŻY SKŁADAĆ OFERTY:  2 sierpnia 2019 roku  

 

 

 

 

DYREKTOR 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Tomasz Czop 

 


