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Opis zadań

Przedmiotem zamówienia części 2 jest produkcja i emisja cyklu audycji informacyjnych
poświęconych Unii Europejskiej, w szczególności Parlamentowi Europejskiemu.
Zleceniobiorca powinien zapewnić emisję audycji na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska.

A. Produkcja

Audycje powinny mieć charakter informacyjny, uwzględniać w sposób szczególny
perspektywę Parlamentu Europejskiego, w tym wypowiedzi i komentarze polskich posłów do
PE. Programy powinny informować o ważnych i aktualnych kwestiach politycznych
poruszanych przez PE, dbając o neutralność polityczną publikowanych treści. Audycje
powinny nawiązywać do wartości promowanych przez PE oraz uwzględniać zapowiedzi
i relacje z wydarzeń organizowanych przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskego
(BIPE) we Wrocławiu, takich jak np. debaty publiczne wokół takich tematów jak
Międzynarodowy Dzień Kobiet, Dzień Europy 9 maja, nagrody Sacharowa i LUX.

Podstawowym zadaniem audycji jest przybliżenie roli PE społecznościom lokalnym tak, aby
mogły poznać wpływ działań PE na ich codzienne życie oraz możliwość własnego wpływu
na prace PE. Treść audycji powinna być prezentowana w sposób zrozumiały również dla
słuchaczy słabo orientujących się w tematyce Unii Europejskiej. Oprócz charakteru
informacyjnego audycje powinny zawierać dodatkowe, atrakcyjne dla odbiorców elementy,
takie jak konkursy czy quizy.

Zleceniobiorca powinien przygotować również atrakcyjne spoty zapowiadające audycję.

B. Emisja

Audycje powinny być emitowane w miarę możliwości w najlepszym czasie antenowym
o danej porze dnia. Każdy odcinek powinien trwać co najmniej 4 minuty (wliczając sygnały
początkowe i końcowe). Zaproponowana długość audycji będzie oceniona również w jako
kryterium jakościowe.

Dokładna ilość audycji zamawiana przez Parlament Europejski zostanie określona
każdorazowo w specyficznym zamówieniu na zasadach określonych w umowie ramowej
podpisanej ze zleceniobiorcą: w pierwszym roku trwania umowy zamówionych zostanie 36
audycji. Niezależnie od daty rozpoczęcia projektu, zleceniobiorca powinien przewidzieć
możliwość realizacji audycji w odstępach dwutygodniowych.

Na każdy emitowany odcinek powinno przypadać minimum 5 spotów zapowiadających
o długości minimum 30 sekund (niewliczanych do czasu trwania odcinka), emitowanych w
różne dni tygodnia.

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



C. Elementy dodatkowe

Wszystkie audycje powinny być w czasie zapewniającym ich aktualność archiwizowane na
serwerze zleceniobiorcy i dostępne dla wszystkich zainteresowanych za pomocą stron www.

PE zastrzega sobie prawo do umieszczenia dostępu do audycji na własnych nośnikach oraz
ich nieograniczonej i nieodpłatnej dystrybucji.

Zapewnienie dodatkowej, nieodpłatnej reklamy przez zleceniobiorcę za pośrednictwem
strony www oraz mediów społecznościowych takich jak Facebook i Twitter będzie
postrzegane jako dodatkowy walor oferty (kryterium jakościowe).

D. Zadania Zleceniobiorcy

Do zadań Zleceniobiorcy należeć będzie w szczególności:

1. Produkcja audycji radiowych, których ilość w danym roku kalendarzowym lub innym

wskazanym okresie zostanie określona każdorazowo w specyficznym zamówieniu

złożonym zgodnie z warunkami umowy ramowej;

2. Stworzenie zapowiedzi radiowych;

3. Obsługa wywiadów z posłami do PE i innymi ekspertami;

4. Emisja wszystkich zamówionych audycji;

5. Zapewnienie archiwum audycji w formacie elektronicznym na stronie internetowej

rozgłośni radiowej;

6. Umieszczenie bannera na stronie domowej rozgłośni, linkującego do archiwum audycji.

7. Zapewnienie udziału dziennikarzy we wskazanych akcjach organizowanych przez Biuro

Parlamentu Europejskiego na terenie Wrocławia

E. Wartość i czas trwania umowy

Całkowity czas trwania umowy ramowej wynosi 12 miesięcy. Do wykonywania zamówienia
można przystąpić dopiero po podpisaniu umowy ramowej oraz otrzymaniu zamówienia
szczegółowego, określającego ilość zamawianych audycji i czas ich realizacji. Umowę
można odnowić na warunkach w niej określonych (nie więcej niż trzykrotnie na okres
kolejnego roku).

Maksymalny dostępny budżet nie przekroczy 15.000 euro netto rocznie, czyli 60.000 euro
netto w okresie 4 lat.


