Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Nr postępowania: PZ/4/2017/EP/EX
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
I.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonania przez Wykonawcę kompleksowej
usługi promocyjno-informacyjną dla projektu „e-Pionier” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa (Działanie 3.3). W całym okresie realizacji projektu „e-Pionier” (tj. do dnia 31
grudnia 2019 r.)
II.

Zdefiniowanie projektu „e-Pionier” na potrzeby niniejszej usługi:

Projekt ma na celu wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania
zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych. Projekt skierowany jest do
zespołów interdyscyplinarnych, których członkami będą m.in. programiści posiadających
pomysły rozwiązujące problemy istotne społecznie lub gospodarczo.
Zamawiający pełni funkcje tzw. Akceleratora technologicznego, którego głównym zadaniem
jest kojarzenie instytucji publicznych posiadających problem istotny społecznie lub
gospodarczo z zespołami interdyscyplinarnymi, tworzącymi rozwiązania ww. problemów..
III.

Rola Wykonawcy w procesie:

Wykonawca świadczący usługę promocyjno-informacyjną dla projektu „e-Pionier” ma
rozpropagować informacje o projekcie (dostarczone przez Zamawiającego) w sposób
umożliwiający potencjalnym uczestnikom projektu (tj. np. studentom/absolwentom IT,
studentom/absolwentom mechaniki i budowy maszyn) kontakt z Zamawiającym oraz innymi
potencjalnymi uczestnikami projektu i w konsekwencji przystąpienia do projektu w ramach
grupy projektowej (zespołu interdyscyplinarnego) rozwiązującej dany problem społecznogospodarczy.
IV.

W ramach realizacji niniejszej usługi Wykonawca będzie zobowiązany do:

1) zamieszczenia logotypu Excento sp. z o.o. i projektu e-Pionier na cyfrowych i
drukowanych materiałach promocyjnych (ulotkach i plakatach, folderach) przez cały
okres trwania współpracy, w tym zrealizowania co najmniej jednego wzoru materiału
promocyjnego w ciągu roku;
2) stałego eksponowania logotypu Excento sp. z o.o. i projektu e-Pionier w określonym
przez Zleceniobiorcę miejscu na stronie internetowej Zleceniobiorcy przez cały okres
trwania współpracy;
3) publikacji kluczowych informacji dotyczących możliwości udziału w projekcie e-Pionier
poprzez media społecznościowe (minimum Facebook i LinkedIn) zarządzane przez
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Wykonawcę (udostępnienie postu opublikowanego na profilu Projektu e-Pionier
Excento sp. z o.o.), minimalna częstotliwość udostępniania postów: dwa posty
wskazane przez przedstawiciela Excento sp. z o.o. w miesiącu przez cały okres trwania
współpracy. Wykonawca musi zapewnić minimalny zasięg społeczny postu na portalu
Facebook w ilości min. 1000 użytkowników ww. portalu (m.in. poprzez minimum 300
polubień na portalu), w tym dotrzeć do wyspecyfikowanych grup docelowych (tj.
mężczyźni i kobiety, zamieszkujący miasta powyżej 100 000 mieszkańców w wieku 1845 lat o zainteresowaniach IT, programowanie, komputery)
4) promocji wśród potencjalnych partnerów i uczestników programu e-Pionier podczas
spotkań branżowych przez cały okres trwania współpracy przy realizacji projektu ePionier.
5) organizacji spotkań informacyjnych promujących projekt e-Pionier w instytucjach
otoczenia biznesu (np. w parkach technologicznych) min. 1 spotkanie na rok.
6) przekazywania informacje przez newsletter (min. 100 odbiorców) Wykonawcy
kierowany do interesariuszy Zamawiającego a w szczególności do organizacji
studenckich i kół naukowych uczelni wyższych z Pomorza (min. 10 organizacji), co
najmniej raz w miesiącu przez cały okres trwania współpracy.
7) Zapewnienie uczestnikom spotkań informacyjnych lub potencjalnym partnerom projektu
e-Pionier materiałów promocyjnych o których mowa w pkt. 1 za kwotę stanowiącą
maksymalnie do 20% budżetu miesięcznego (kwota wliczona w koszt usługi).
V.

Celem niniejszej usługi jest:

8) pozyskanie przez Wykonawcę min. 3 grup projektowych rocznie (tzw. zespołów
interdyscyplinarnych) zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie e-Pionier
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