
Toruń, 9 marca 2018 r. 
  

Zapytanie ofertowe 
 
I. Zamawiający: 

Gmina Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, NIP: 879-000-10-14, REGON: 
871118856. 

 
II. Tytuł zamówienia: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie ofert na 
realizację dzieła: tworzenie komunikatów prasowych z wydarzeń i imprez odbywających się na 
terenie miasta Torunia w  2018 r. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Zamówienie kierowane jest do osób posiadających co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy 

dziennikarskiej polegającej na pisaniu tekstów do publikacji prasowych, które posiadają wyższe 
wykształcenie (preferowane z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych) oraz minimum 
trzyletni staż pracy.  

2. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zamierza pozyskać wykonawcę, którego 
zadaniem będzie przygotowywanie informacji prasowych, wywiadów i tekstów o działalności 
toruńskiego samorządu, a także udział w redagowaniu serwisu internetowego www.torun.pl  

3. W związku z powyższym, zamówienie przewiduje wykonywanie (przygotowanie i  zamieszczenie 
w portalu internetowym) w okresie kwiecień-grudzień 2018 r., w każdym miesiącu od  20 do 30 
komunikatów prasowych dokumentujących wydarzenia odbywające się na terenie miasta 
Torunia. 

4. Zamawiający przewiduje, że co do zasady wydarzenia będące przedmiotem zamówienia będą 
wskazywane na bieżąco przez Zamawiającego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, 
a w przypadku weekendów z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Przy czym, w  ramach 
realizacji zamówienia będą występować także zlecenia realizowane w trybie nagłym.  
Wykonawca deklaruje gotowość pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych, a  także 
w dni ustawowo wolne od pracy i święta. 

5. W ramach obsługi jednego wydarzenia, Wykonawca zredaguje i umieści na portalu internetowym 
www.torun.pl   tekst prasowy, dokumentujący dane wydarzenie lub uroczystość, składający się 
z minimum 1500 znaków, opatrzony zdjęciem głównym i galerią fotografii, przekazaną przez 
Zamawiającego lub osobę przez niego wskazaną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
akceptacji informacji tekstowych, przed umieszczeniem ich na portalu internetowym.  

a. Najpóźniej w ciągu dwóch godzin od zakończenia obsługiwanego wydarzenia Wykonawca 
opublikuje tekst dotyczący wydarzenia wraz z galerią zdjęć przekazaną przez Zamawiającego lub 
osobę przez niego wskazaną, na stronie serwisu www.torun.pl. Szczegóły i  informacje techniczne 
związane z obsługą serwisu miejskiego, zasady używania haseł dostępowych do systemu 
pozwalającego publikować teksty i galerie zdjęć zostaną uzgodnione pomiędzy Wykonawcą 
i Zamawiającym w umowie na realizację zadania oraz w postaci szkolenia z obsługi portalu 
internetowego.  

b. Do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od maja 2018 r. Wykonawca dostarczy do siedziby 
Zamawiającego pełen zestaw wszystkich tekstów, które zostały udostępnione na portalu 
internetowym miasta Torunia, wykonanych w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Teksty będą 
przygotowane w formie wydruku na papierze A4, uporządkowane wg dat i odpowiednio opisane 
(data, miejsce i nazwa wydarzenia), umieszczone w skoroszycie (na okładce skoroszytu musi 
znaleźć się opis zawierający co najmniej okres, w którym zredagowano teksty oraz wykaz imprez). 
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IV. Termin wykonania zamówienia.  
Zadanie będzie realizowane od 1 kwietnia 2018 r. do 31.12.2018 r. 
 

V. Sposób przygotowania oferty. 
1. Na wykonanie zamówienia Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Każda oferta musi zawierać następujące elementy: 

1) Cenę netto i brutto za napisanie jednego artykułu prasowego i umieszczenie go w serwisie 
www.torun.pl wraz z publikacją przekazanej przez Zamawiającego galerii fotografii, 
dołączoną do tekstu, a także przeniesieniem na Zamawiającego własności dzieła oraz 
autorskich praw majątkowych do utworów zrealizowanych w ramach zamówienia.  

2) Informację o obecnym statusie zawodowym, w szczególności formie 
zatrudnienia/wykonywania pracy (np. umowa o pracę, własna działalność gospodarcza, 
freelancer, itp.). 

3) Dowody poświadczające doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie o którym mowa 
w punkcie III.1.  

4) Portfolio, składające się z zestawu tekstów prasowych, wykonanych przez Oferenta 
w ciągu ostatnich trzech lat, wraz z podaniem dokładnej daty i miejsca publikacji. Teksty 
powinny zostać podzielone na grupy gatunkowe: 
a) Zapowiedź wydarzenia. 
b) Komunikat Informacyjny. 
c) Wywiad, rozmowa. 
d) Relacja z wydarzenia. 

 
VI. Miejsce oraz termin składania ofert. 
1. Oferty należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, 

ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, pokój nr 35 lub wysłać na adres: wksii@um.torun.pl.  – 
do dnia  16 marca 2018 roku do godziny 14.00. 

2. Oferta musi być oznakowana na kopercie lub w temacie wiadomości e-mail skróconą nazwą/ 
tytułem zapytania: „Obsługa prasowa 2018”. 

 
VII. Ocena ofert. 
1. W pierwszym etapie, Zamawiający oceni teksty zawarte w portfolio Wykonawcy/Oferenta. Pod 

uwagę będą brane następujące elementy: 
a) Struktura form dziennikarskich przedłożonych do oceny. 
b) Swobodne operowanie stylem publicystycznym. 
c) Spójność logiczna i płynność tekstu prasowego. 
d) Poprawność językowa tekstu (ortografia, interpunkcja, składnia, frazeologia). 

2. Za każdy ze wskazanych wyżej elementów Zamawiający przyzna od 0 do 10 punktów (łącznie do 
40 punktów). 

3. Oferenci, którzy w ramach pierwszego etapu oceny otrzymają co najmniej 30 pkt (75%), zostaną 
dopuszczeni do etapu drugiego, gdzie będą brane pod uwagę poniższe elementy:  

a) Zaproponowana cena za napisanie jednego artykułu prasowego i umieszczenie go w serwisie 
miasta wraz z publikacją galerii zdjęć przekazaną przez Zamawiającego: 60 pkt %. 

b) Doświadczenie – na podstawie złożonego portfolio, liczba artykułów z podziałem na grupy 
tematyczne – 20 pkt %. 

c) Ocena uzyskana w ramach etapu pierwszego: 20 pkt %. 
 

• Sposób liczenia punktów dla kryterium a): 
- dla każdego Oferenta zostanie obliczony iloraz: najniższa cena wskazana w ofertach podzielona 
przez cenę wskazaną przez ocenianego Oferenta. Uzyskany wynik zostanie pomnożony przez 
wagę, tj. 60 pkt %. 
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• Sposób liczenia punktów dla kryterium b): 
- dla każdej grupy tekstów danego Oferenta zostanie obliczony iloraz: liczba tekstów w danej 
grupie gatunkowej wskazanych przez Oferenta podzielona przez największą liczbę tekstów 
wskazanych w  danej grupie; 
- ilorazy zostaną zsumowane i podzielone przez liczbę grup gatunkowych (4); 
- uzyskany wynik zostanie pomnożony przez wagę kryterium, tj. 20 pkt%; 
- dla każdej z grup gatunkowych będzie brane pod uwagę nie więcej niż 10 tekstów prasowych. 
 
• Sposób liczenia punktów dla kryterium c): 
- dla każdego Oferenta zostanie obliczony iloraz: ocena uzyskana przez danego Oferenta 
podzielona przez najwyższą przyznaną ocenę; 
- wynik zostanie pomnożony przez wagę kryterium, tj. 20 pkt %. 
 

Liczba punktów uzyskanych przez Oferenta jest sumą punktów uzyskanych w poszczególnych 
kryteriach, tj: = kryterium a) +kryterium b) +kryterium c). 

 
VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Zamawiający przewiduje wybór jednego Wykonawcy usługi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.  

 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia zapytania i podpisania 
umowy bez podania przyczyny. 
 
 
IX. Dodatkowe informacje 
Dodatkowych informacji udziela p. Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prasowy prezydenta miasta 
Torunia, a.kulbicka@um.torun.pl . 
 
/-/ Paweł Piotrowicz 
Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 
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