
Projekt „Nauczyciel przedmiotów zawodowych” współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 5/POKL/3.3.2/12 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 

 

 

1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU:  
kod CPV 79341000-6 usługi reklamowe, sekcja QA07-6 w zakresie reklamy w internecie  
 

Część I Link Sponsorowany 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 publikacja reklamy tekstowej (link sponsorowany),  

 początek emisji w miesiącu lipcu br,.  

 maksymalny koszt 3075zł brutto, 

 słowa kluczowe zostaną dostarczone wykonawcy, 

 reklama musi wyświetlać się na górze ekranu (portalu) lub po prawej stronie na pierwszym 

miejscu,  

 wykonawca przekaże zamawiającemu możliwość śledzenia statystyk/ umożliwi 

zamawiającemu stały dostęp do statystyk. 

2. Portal internetowy, w którym zamieszczona będzie reklama tekstowa (linki sponsorowane) musi 

mieć charakter ogólnopolskiego serwisu informacyjnego o miesięcznej liczbie odsłon minimum 

800mln (w każdym z miesięcy 2012r wg. PBI). 

3. Kryterium oceny ofert w zakresie I części zapytania będzie największa ilość kliknięć 

zaproponowana za cenę wskazaną w punkcie 1. Sposób przyznawania pkt: liczba kliknięć  

z badanej oferty /najwyższa  liczba kliknięć z ocenianych ofert x100pkt. 
 

Część II Baner na portalu regionalnym 

1.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
-  przygotowanie i emisja reklamy Projektu w Internecie w postaci baneru o wymiarach co 

najmniej 750px x 200px, 

- zamieszczona w widocznym miejscu na stronie głównej serwisu informacji regionalnych 

lub lokalnych (skierowanych przynajmniej do mieszkańców Częstochowy i powiatu 

częstochowskiego), 

- emisja baneru: 500 000 odsłon, codziennie w godz 7.00-10.00 oraz 16.00-22.00 

począwszy od miesiąca lipca br., capping – x3 (maksymalna liczba wyświetleń dla 

jednego użytkownika – 3 razy) 
2. Portal internetowy, w którym zamieszczona będzie reklama musi mieć charakter  

ogólnopolskiego serwisu informacyjnego o miesięcznej liczbie odsłon minimum 800mln  

(w każdym z miesięcy 2012r wg. PBI) oraz posiadać serwis informacji lokalnych lub 

regionalnych skierowany przynajmniej do mieszkańców Częstochowy i powiatu 

częstochowskiego. 

3. Treść baneru  oraz miejsce zamieszczenia musi być uzgodnione z Zamawiającym  

i zaakceptowane przez Zamawiającego.   
4. Kryterium oceny ofert w zakresie II części zapytania będzie najniższa cena. Sposób 

przyznawania pkt: cena najtańszej oferty / cena oferty ocenianej x100pkt. 

 

 


