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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zebraniu materiałów, opracowaniu
merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej jednego
artykułu
branżowego,
dotyczącego
szkolnictwa
zawodowego
w
kontekście
przedsiębiorczości i innowacyjnych technologii z uwzględnieniem dobrych praktyk na rzecz
równości szans dla projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego
oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, który będzie umieszczony na
Regionalnym Portalu Zawodowym w zakładce „artykuły branżowe”.
Opis przedmiotu zamówienia:
Artykuł branżowy powinien zawierać:
 Informacje na temat wizji pracodawców nt. rozwoju/modelu szkolnictwa zawodowego
w województwie świętokrzyskim z uwzględnieniem dobrych praktyk na rzecz równości
szans.
Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
 Tytuł artykułu związany z jego tematyką oraz ciekawy zachęcający czytelnika do
przeczytania tekstu, zawierający najważniejsze słowa kluczowe,
 Artykuł powinien zawierać element wywiadu z pracodawcą z regionu świętokrzyskiego
z jednej z branż inteligentnej specjalizacji,
 Uszczegółowienie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego, dostępne
jest pod adresem:
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-zprawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/210-regionalne-inteligentne-specjalizacjewojewodztwa-swietokrzyskiego),
 Artykuł powinien być ciekawy i w kreatywny sposób prezentować dany temat,
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 Język artykułu powinien być zrozumiały dla młodzieży,
 Wymiar artykułu co najmniej 1 strona tekstu, czyli nie mniej niż 3200 znaków bez spacji,
 Artykuł powinien zawierać co najmniej 2 zdjęcia lub grafiki związane z treścią artykułu,
odpowiednio rozmieszczone w artykule,
 Zdjęcia zostaną przekazane oddzielnie zamawiającemu na nośniku danych elektronicznych,
 Statystyki przedstawione w atrakcyjnej graficznej formie, bez zapisywania liczb samego
tekstu,
 Opcja kolorystyczna: artykuł w pełnym kolorze,
 Proponowana wielkość czcionki dla artykułu: nie powinna odbiegać od innych publikacji na
Regionalnym Portalu Zawodowy,
 Zaprojektowanie szaty graficznej artykułu z uwzględnieniem:
 logotypów unijnych oraz loga projektu z zachowaniem zgodności z Księgą
Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków polityki
spójności na lata 2014-2020 i Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (stały
element graficzny dostarczony przez Zamawiającego),
 informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi
dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
 wszystkie logotypy powinny być wydrukowane w kolorze,
 wszystkie logotypy zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego,
 Treść merytoryczna i opracowanie graficzne przedmiotu zamówienia zostanie
każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym,
 Szczegółowa zawartość artykułu będzie na bieżąco konsultowana z Zamawiającym,
 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wersji artykułu
przygotowanego do publikacji na Regionalnym Portalu Zawodowym w celu wniesienia
ewentualnych poprawek i uzyskania potwierdzenia. Wykonawca jest zobowiązany do ich
uwzględnienia w terminie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia,
 Wszelkie prawa autorskie należą się Zamawiającemu w ramach ceny zamówienia,
 Artykuł zostanie umieszczony na Regionalnym Portalu Zawodowym, utworzonym
w ramach projektu.
 Odbiór i akceptacja przedmiotu zamówienia potwierdzony zostanie podpisaniem ze
strony Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
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