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1. Opis i cele kampanii informacyjnej

W związku z realizacją polityki informacyjnej Parlamentu Europejskiego, Biuro
Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Warszawie planuje zlecenie produkcji i emisji
cyklu audycji publicystyczno-informacyjnych w ogólnopolskiej lub ponadregionalnej stacji
radiowej.

Audycje powinny dotyczyć roli i miejsca PE w systemie instytucji Unii Europejskiej,
relacjonować jego prace, zwłaszcza posiedzenia plenarne, prezentować m.in. stanowiska
polskich posłów i ich grup politycznych oraz informować o działalności Biura
Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Warszawie.

Audycje mają przede wszystkim poszerzać wiedzę o pracach legislacyjnych Parlamentu
Europejskiego oraz budować świadomość wpływu decyzji podejmowanych przez PE na
codzienne życie obywateli UE. Programy powinny również zwiększyć zainteresowanie
stronami internetowymi oraz profilami w mediach społecznościowych Biura Informacyjnego
Parlamentu Europejskiego w Polsce:

www.europarl.pl,
www.facebook.com/epwarszawa,
https://twitter.com/pe_polska,

2. Opis zadań Zleceniobiorcy

2.1. Zawartość audycji

Do zadań Zleceniobiorcy należy opracowanie koncepcji, produkcja oraz emisja cyklu
audycji, minimum 3-minutowych, zawierających informacje o bieżących działaniach
Parlamentu Europejskiego obejmujących:

 bieżące i/lub planowane prace legislacyjne,

 aktywność polskich posłów do PE i ich grup politycznych,

 działania BIPE (relacje z wydarzeń organizowanych przez BIPE w ciągu roku
w Warszawie oraz poza Warszawą);

 informacje ogólne o Parlamencie Europejskim przybliżające jego znaczenie i wpływ
na życie obywateli Polski.

Audycje powinny odnosić się bezpośrednio do kluczowych tematów poruszanych w trakcie
danej sesji lub w czasie wydarzenia organizowanego przez PE lub BIPE. W przypadku
wydarzeń organizowanych przez BIPE w Warszawie oraz w innych miastach, Zleceniobiorca
przygotuje krótką relację z wydarzeń publicznych i konferencji prasowych organizowanych
przez Biuro. W audycji powinny pojawiać się wypowiedzi posłów do PE w formie
wywiadów studyjnych bądź rozmów przygotowanych przez reporterów lub korespondentów.

Tematyka oraz treść każdego programu powinny być konsultowane z BIPE przed emisją,
Programy powinny być kierowane do produkcji po ogólnej akceptacji ich scenariuszy przez
BIPE.
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2.2. Quizy

Integralną częścią audycji powinien być quiz oparty o informacje dotyczące Parlamentu
Europejskiego pojawiające się w pierwszej części audycji.

Zleceniobiorca powinien zapewnić nagrody dla zwycięzców quizów, a BIPE dostarczy
materiały informacyjne i promocyjne dla laureata. Zadaniem Zleceniobiorcy będzie również
przygotowanie regulaminu quizu, wszelkie kontakty z laureatami oraz przekazanie im
nagród.

2.3. Pora emisji audycji

Audycje powinny być emitowane w czwartki, piątki, lub w poniedziałki, po serwisie
informacyjnym w przedziale czasowym między 7:00 a 9:30.

W pierwszym roku obowiązywanie umowy Zleceniodawca planuje zamówić 52 audycje.
Jednocześnie Zleceniodawca zastrzega, że nie może zagwarantować określonej stałej ilości
zamawianych audycji rocznie lub w ciągu 4 lat.

Audycje powinny być emitowane w sąsiedztwie serwisu informacyjnego nadawanego
o pełnej godzinie lub w połowie godziny.

W wyjątkowych okolicznościach (takich jak święta narodowe, przerwy w pracach PE
podczas świąt Bożego Narodzenia/Wielkanocy, jak również nieprzewidziane sytuacje) dzień
emisji może być inny niż czwartek, piątek lub poniedziałek, pod warunkiem otrzymania
zgody BIPE.

2.4 Formuła audycji

Zleceniobiorca musi zapewnić atrakcyjność formalną audycji poprzez wykorzystanie
różnorodnych form przekazu radiowego, np. informacji czytanych przez jednego lub więcej
lektorów, nagranych wywiadów, wejść na żywo, minireportaży, itp.

Prezentowane tematy powinny być komentowane przez posłów do PE, z zachowaniem
równowagi politycznej odzwierciedlającej skład Parlamentu Europejskiego,
a w szczególności delegacji polskiej w PE.

Po każdej audycji, powinna zostać wyemitowana informacja: "Program jest finansowany
przez Parlament Europejski".

Audycja powinna rozpoczynać się i kończyć charakterystycznym sygnałem, pozwalającym
łatwo ją rozpoznać i wyodrębnić od pozostałych programów.

2.5 Spoty

Spoty promujące program (nie krótsze niż 20 sekund) wraz z informacją, że program
powstaje we współpracy z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce,
powinny być emitowane przynajmniej dziesięć razy w tygodniu poprzedzającym audycję
w godzinach uzgodnionych z BIPE.
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2.6 Programy archiwalne i media społecznościowe

Programy archiwalne powinny być dostępne dla słuchaczy na stronie internetowej
Zleceniobiorcy i zaprezentowane w atrakcyjnej formie z wykorzystaniem identyfikacji
wizualnej PE i fotografii.

BIPE dostarczy logotypy konieczne do zapewnienia prawidłowego wizerunku graficznego
PE.

Zleceniobiorca zapewni również promocję audycji w mediach społecznościowych na
profilach FB i TT prowadzonych przez radiostację.

3. Zarządzanie zespołem i projektem

Zespół projektowy powinien składać się z koordynatora projektu i co najmniej dwóch
ekspertów. Koordynator projektu odpowiada za realizację projektu i powinien być również
wyznaczony, jako osoba do kontaktów z BIPE. Koordynator projektu musi mieć
poświadczone pięcioletnie doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy przetarg. Pozostali
członkowie zespołu powinni mieć co najmniej dwuletnie doświadczenie.

W ofercie należy szczegółowo opisać organizację zespołu i podział zadań między jego
członków. Należy również przedłożyć życiorysy członków zespołu, aby wykazać ich
doświadczenie.

Lektorzy zaangażowani w projekt powinni mieć co najmniej 2-letnie doświadczenie.

Oferta powinna również zawierać harmonogram proponowanej kampanii radiowej na
wszystkich etapach jej realizacji.

4. Sprawozdania techniczne

Wykonawca powinien przygotowywać sprawozdania techniczne zawierające szczegółowe
statystyki i ocenę dotyczącą m.in.: słuchalności programów i liczby wejść na stronę
w przypadku programów dostępnych na stronie internetowej.

Sprawozdanie powinno zawierać również pełną listę programów i ich tematów, krótki opis
ich zawartości z informacją o udziale posłów do PE.

Raporty powinny być opracowywane i przesyłane do BIPE raz na kwartał w wersji
elektronicznej na adres: epwarszawa@europarl.europa.eu. Należy też dostarczyć do BIPE
płytę CD z nagranymi plikami audio zawierającymi programy wyemitowane w okresie,
którego dotyczy raport.

W złożonej ofercie, Oferent powinien dostarczyć szczegółowych informacji na temat metody
używanej do oceny skuteczności kampanii.
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5. Prawa autorskie – prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Wszystkie zrealizowane materiały oraz prawa z nimi związane, w tym prawa autorskie i inne
prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, uzyskane w ramach wykonywania
niniejszej umowy, należą wyłącznie do Parlamentu Europejskiego, który może je
wykorzystywać, publikować, przenosić, przekazywać lub zmieniać według własnego
uznania, bez ograniczeń geograficznych lub innej natury, z zastrzeżeniem praw własności
intelektualnej lub przemysłowej istniejących przed zawarciem umowy. Jeżeli istnieją prawa
własności intelektualnej lub przemysłowej obowiązujące przed zawarciem umowy,
wykonawca dostarcza Parlamentowi Europejskiemu wszystkich istotnych informacji
dotyczących własności, praw autorskich oraz warunków wykorzystania odnośnego materiału
źródłowego.

6. Oferta techniczna

W ofercie technicznej Oferent szczegółowo opisze w jaki sposób zamierza realizować cele
kampanii informacyjnej. Opis powinien być podzielony na rozdziały lub zorganizowany
w taki sposób, by zagwarantować, że treść oferty technicznej spełnia wymogi niniejszego
zamówienia.

Oferta techniczna musi zawierać przykładowy scenariusz realizacji kampanii informacyjnej
promującej Nagrodę PE im. Sacharowa. W scenariuszu należy uwzględnić takie elementy,
jak opis podejścia, koncepcja, narzędzia reklamowe, grafika oraz harmonogram i metoda
oceny.


