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ZAPYTANIE OFERTOWE 

NA OPRACOWANIE STRATEGII KOMUNIKACJI  
I REALIZACJĘ KAMPANII EDUKACYJNO-PROMOCYJNEJ 

 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie szczegółowej strategii komunikacji oraz 
realizacja kampanii edukacyjno-promocyjnej dotyczącej utworzenia Mauzoleum Prezydentów 
RP i Izby Pamięci w Świątyni Opatrzności Bożej oraz sprowadzenia szczątków Prezydentów RP 
na uchodźstwie z Anglii do Polski wraz z uroczystym pochówkiem w Mauzoleum. 

Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

PUNKT WYJŚCIA – TŁO KAMPANII 

Zawirowania historyczne, których Polska doświadczyła w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu 
doprowadziły do niezwykłego zjawiska w skali świata – funkcjonowania „Polski poza Polską” – niezawisłego 
aparatu państwowego – rządu RP na uchodźstwie funkcjonującego poza granicami zniewolonego kraju. 
Polacy podejmowali działania dwutorowo: w konspiracji i podziemiu niepodległościowym oraz na emigracji, 
zabiegając o uwolnienie Polski spod okupacji niemieckiej i sowieckiej. 

Szczególne rozwiązanie, w postaci sprawowania władzy II RP na emigracji, pozwoliło – na mocy konstytucji 
kwietniowej z 1935 roku – zachować ciągłość instytucjonalnej władzy państwowej w czasie II wojny 
światowej, a następnie, w czasie kiedy Polska znajdowała się pod rządami komunistów. Rola i znaczenie 
Prezydentów RP na uchodźstwie – którzy działali i zmarli na emigracji, a następnie zostali pochowani poza 
granicami kraju – zasługuje na symboliczne upamiętnienie w wolnej Polsce oraz pamięci Polaków, a także 
na popularyzację tych dokonań. 

Dlatego w czasie obchodów stulecia odzyskania Niepodległości władze Rzeczypospolitej postanowiły 
uhonorować Prezydentów RP na uchodźstwie i utworzyć Mauzoleum, w którym spoczną szczątki 
Prezydentów RP na uchodźstwie. Przy okazji tego historycznego wydarzenia zostanie przeprowadzona 
kampania edukacyjna popularyzująca wiedzę na temat znaczenia Prezydentów RP na uchodźstwie. 

Mauzoleum Prezydentów RP na uchodźstwie będzie zlokalizowane w Świątyni Opatrzności Bożej w 
Warszawie – w miejscu, gdzie ziściło się marzenie kilku pokoleń Polaków, czekających na budowę Świątyni, 
zaplanowanej jeszcze przed rozbiorami jako wotum wdzięczności za uchwalenie Konstytucji 3 Maja.  

Stworzenie takiego miejsca pozwoliłoby na symboliczne podkreślenie ciągłości instytucjonalnej naszej 
państwowości z II RP, na której czele formalnie stali wszyscy prezydenci sprawujący władzę na emigracji po 
1939 roku. Ten etap naszej historii rozpoczął się w dramatycznych okolicznościach, kiedy II RP upadła pod 
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naporem Trzeciej Rzeszy i Związku Radzieckiego. W nocy z 29 na 30 września 1939 roku Prezydent Ignacy 
Mościcki przekazał władzę prezydencką Władysławowi Raczkiewiczowi. 

Realizacja głównego zadania – przystosowania podziemi Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie do 
złożenia w niej prochów Prezydentów RP na uchodźstwie oraz Izby Pamięci im poświęconej, planowane jest 
na 2022 rok. Przedsięwzięcie zakłada sprowadzenie szczątków trzech prezydentów RP z Wielkiej Brytanii 
(Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego, Stanisława Ostrowskiego) oraz uroczyste złożenie ich w 
kryptach Świątyni Opatrzności Bożej. Uroczysty pochówek odbędzie się w listopadzie 2022 roku w ramach 
ogólnopaństwowych wydarzeń. 

Projekt realizowany jest pod auspicjami Prezydenta RP przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, we 
współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Instytutem Pamięci Narodowej, Centrum Opatrzności 
Bożej, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Urzędem do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Biurem Programu „Niepodległa”. 

Działania zaplanowane w ramach całego projektu: 

1. Budowa Mauzoleum Prezydentów RP na uchodźstwie w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 
2. Budowa wystawy w Izbie Pamięci przy Mauzoleum Prezydentów RP. Ekspozycja zostanie 

opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej i będzie prezentowała sylwetki Prezydentów, 
pamiątki, rekwizyty i dokumenty oraz pokazywała tło historyczne RP na uchodźstwie. 

3. Ekshumacje Prezydentów RP na uchodźstwie (Władysław Raczkiewicz, August Zaleski, Stanisław 
Ostrowski) na cmentarzu Lotników Polskich w Newark w Anglii. W Newark odbędzie się także 
uroczystość pożegnania Prezydentów z udziałem Konsulatu RP w Manchesterze, MSZ, MON, MKiDN 
oraz rodzin prezydentów. 

4. Sprowadzenie szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie z Anglii do Polski. Przewiezienie 
prochów odbędzie się samolotem wojskowym. 

5. Uroczysty koncert poprzedzający uroczystości pogrzebowe Prezydentów RP na uchodźstwie, który 
odbędzie się 26 września w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Koncert wykona orkiestra 
młodych artystów polskiego pochodzenia z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Łotwy oraz ich rówieśników z 
Polski, pod batutą dyrygenta Huberta Kowalskiego. 

6. Uroczystości pogrzebowe Prezydentów RP na uchodźstwie w Świątyni Opatrzności Bożej w 
Warszawie, które odbędą się w listopadzie br. 

Powyższe działania nie są przedmiotem zapytania, ale będą towarzyszyły kampanii edukacyjnej i należy je 
uwzględnić planując działania promocyjne w ramach kampanii.  
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CEL PROJEKTU 

Głównym celem projektu dotyczącego utworzenia Mauzoleum w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie 
jest przywrócenie pamięci i oddanie hołdu Prezydentom RP na uchodźstwie. Uroczysty pochówek 
Prezydentów na ojczystej ziemi będzie symbolicznym zwieńczeniem historii ich życia i pracy na rzecz wolnej 
i demokratycznej Ojczyzny. Mauzoleum oraz Izba Pamięci staną się miejscem pamięci narodowej, którego 
zadaniem będzie przekazanie kolejnym pokoleniom Polaków historii bohaterów, którzy w wyjątkowym 
okresie naszej historii z honorem pełnili funkcje Prezydenta RP. 

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” została powołana w 1992 r. przez rząd Jana Olszewskiego. 
Prowadzi działania statutowe jako strategiczna Fundacja Skarbu Państwa, podlegająca Ministerstwu Spraw 
Zagranicznych. Od 2020 r. działalność FPPnW opiera się na wykonywaniu zadań powierzonych jej przez 
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM) – głównego opiekuna Polonii i Polaków za granicą z ramienia RP 
(do 2019 r. rolę tę pełniła Kancelaria Senatu RP i wcześniej to właśnie z tą instytucją związana była 
działalność Fundacji). FPPnW współpracuje również z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz Edukacji i Nauki. Środki, z których dofinansowywane są fundacyjne projekty 
pochodzą z KPRM, poszczególnych ministerstw oraz darczyńców i sponsorów m.in największych polskich 
przedsiębiorstw, podmiotów prywatnych, samorządów i mecenatu polskiego biznesu. 

Od 29 lat Fundacja konsekwentnie wspiera polską kulturę, kładąc szczególny nacisk na rozwój i promocję 
kultury oraz historii polskiej w krajach działania. Zaowocowało to dużym i bogatym doświadczeniem w 
realizowaniu projektów i programów charakterystycznych dla tego obszaru aktywności społecznej. Od 
ponad 20 lat Fundacja pomaga środowiskom polskim w ramach bloku programowego: „Kultura i 
dziedzictwo narodowe na Wschodzie”. 

Główny cel działania Fundacji określono jako „niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w 
krajach byłego ZSRS i byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej”. 

Do zadań fundacji należy: 

 podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego; 

 promocji polskiej kultury i tradycji narodowych; 

 poprawa sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej polskiej grupy etnicznej; 

 tworzenie pozytywnego wizerunku Polski; 

 pogłębienia więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami w krajach zamieszkiwanych 
przez Polaków; 

 angażowanie środowisk polonijnych i polskich na Zachodzie do współdziałania w pomocy dla 
Polaków na Wschodzie. 
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Fundacja wykonuje swoje cele poprzez realizację: 

 państwowych zadań zleconych, powierzanych nam przez głównego opiekuna Polonii z 
ramienia Rzeczpospolitej Polski we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jak 
również z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwem Edukacji 
Narodowej; 

 projektów, zgodnych z powyższymi założeniami pod względem merytorycznym, 
finansowanych ze środków pozabudżetowych /darowizny, odpisy itp. 

Więcej informacji na temat FPPnW i realizowanych projektach: www.pol.org.pl  

BRIEF 

1. Zakres działań  

Do zadań Wykonawcy będzie należało: 

 opracowanie strategii komunikacji, wraz z identyfikacją wizualną kampanii, 

 realizacja kampanii edukacyjno-promocyjnej związanej z utworzeniem Mauzoleum 
Prezydentów RP i Izby Pamięci w Świątyni Opatrzności Bożej oraz sprowadzeniem szczątków 
Prezydentów RP na uchodźstwie z Anglii do Polski wraz z uroczystym pochówkiem w 
Mauzoleum. 

2. Ogólne założenia kampanii edukacyjno-promocyjnej 

Sprowadzeniu szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie do Polski będą towarzyszyły działania 
edukacyjno-promocyjne, podkreślające symboliczne znaczenie roli Prezydentów RP na uchodźstwie  
i zachowanie ciągłości sprawowania instytucjonalnej władzy państwowej na mocy konstytucji kwietniowej 
z 1935 roku, w czasie II wojny światowej i w okresie komunizmu. Jak do tej pory, nie przeprowadzono  
w Polsce szeroko zakrojonych działań w przestrzeni publicznej dedykowanych temu aspektowi naszej 
historii. Wydarzenie o charakterze ogólnonarodowym, jakim będzie sprowadzenie i pochowanie w wolnej 
Polsce Prezydentów RP na uchodźstwie, stwarza ku temu niepowtarzalną okazję. 

Kluczowym wyzwaniem, jakie stoi przed twórcami i realizatorami działań komunikacyjnych, jest zmierzenie 
się z niskim poziomem wiedzy Polaków na temat historii władz RP na uchodźstwie (1939-1990) oraz 
relatywnie niewielkim zainteresowaniem tą częścią naszej historii. Z drugiej strony widzimy coraz większy 
sentyment pokolenia obecnych 30- i 40-latków do epoki PRL, wracających coraz częściej do przeszłości,  
z ironią, ale i z sentymentem. W zapomnienie odchodzi fakt, że był to czas władzy totalitarnej, cenzury, 
braku swobód demokratycznych i prześladowań opozycji. 

Między innymi dlatego proponujemy, by działaniom komunikacyjnym wokół sprowadzenia szczątków 
Prezydentów do Polski towarzyszyła kampania edukacyjno-promocyjna skierowana do ogółu 
społeczeństwa polskiego oraz środowisk polonijnych. 
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Głównymi celami kampanii będą: 

 EDUKACJA, czyli przede wszystkim: zwiększenie poziomu wiedzy Polaków na temat historii 
rządu RP na uchodźstwie, najważniejszych postaci i faktów historycznych oraz uświadomienie 
wagi tej części historii dla utrzymania ciągłości polskiej państwowości i tożsamości narodowej, 

 INFORMACJA, czyli informowanie Polaków i środowisk polskich za granicą o przedsięwzięciu 
sprowadzenia szczątków Prezydentów RP do Polski, budowy Mauzoleum w ŚOB, Panteonu 
oraz Izby Pamięci, a także wydarzeń towarzyszących (zwanym dalej Projektem). 

W pierwszym etapie zostanie opracowana strategia komunikacji oraz identyfikacja wizualna kampanii,  
w drugim – nastąpi realizacja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-promocyjnej.  

Punktem wyjścia do podjęcia działań komunikacyjnych będą wyniki badania opinii publicznej – 
ogólnopolskiego sondażu, składającego się z pytań dotyczących znajomości historii i najważniejszych postaci 
RP na uchodźstwie. 

W ramach kampanii powstanie strona internetowa zawierająca najważniejsze informacje na temat 
projektu, takie jak: materiały edukacyjne, multimedia, grafiki, aktualności, materiały dla mediów. 

Na kampanię będą składały się także płatne formy promocji w internecie, prasie i radiu. Ponadto 
przewidziane są działania promocyjne w pociągach PKP Intercity. Szczególne miejsce w kampanii będą miały 
działania adresowane do młodych. Zaplanowana jest również komunikacja w mediach społecznościowych, 
materiały edukacyjne dla uczniów oraz ogólnopolski konkurs dla szkół. 

Przez cały czas trwania kampanii będzie działało biuro prasowe projektu, którego zadaniem będzie obsługa 
medialna Projektu oraz wszystkich podjętych w ramach kampanii aktywności.  

3. Założenia strategiczne  

Cele strategiczne kampanii: 

 zwiększenie świadomości wagi, jaką dla ciągłości państwowości polskiej miały władze RP na 
uchodźstwie oraz pogłębienie wiedzy na temat tej części naszej historii, 

 dotarcie do jak największej liczby osób w Polsce i Polonii w Wielkiej Brytanii z informacją nt. 
utworzenia szczególnego miejsca upamiętnienia Prezydentów RP na uchodźstwie – 
Mauzoleum Prezydentów RP oraz Izby Pamięci w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 

Grupy docelowe: 

 ogół społeczeństwa polskiego, 

 społeczność polska w Anglii, 

 społeczność międzynarodowa, 

 media w Polsce, 

 media polonijne, 

 dzieci i młodzież. 
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Główne wyzwania komunikacyjne: 

 niski poziom wiedzy Polaków na temat historii rządu RP na uchodźstwie, 

 krótki okres realizacji projektu i skumulowanie działań związanych ze sprowadzeniem i 
pochowaniem szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie w Polsce, 

 wysokie ryzyko wystąpienia kryzysów komunikacyjnych (negatywne publikacje medialne, 
zawirowania polityczne mające negatywny wpływ na odbiór podejmowanych działań). 

ZADANIA DLA WYKONAWCY 

Zadanie nr 1: Opracowanie strategii komunikacji kampanii edukacyjno-promocyjnej 
towarzyszącej utworzeniu Mauzoleum Prezydentów RP i Izby Pamięci w Świątyni Opatrzności 
Bożej oraz sprowadzeniu szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie z Anglii do Polski wraz z 
uroczystym pochówkiem w Mauzoleum. 

Wykonawca opracuje strategię komunikacji, która będzie zawierała następujące elementy: 

1. Analizę sytuacji 
2. Założenia strategiczne: 

a. cele, 
b. grupy docelowe (identyfikacja i charakterystyki), 
c. kluczowe przekazy, 
d. myśl przewodnią kampanii, 
e. hasło kampanii, 
f. język kampanii, 
g. kanały komunikacji 

3. Identyfikację wizualną kampanii 
4. Realizację kampanii: 

a. proponowane działania, 
b. media plan, 
c. harmonogram działań, 
d. budżet kampanii. 

5. Ewaluację zrealizowanych działań (zakładane wskaźniki). 

Na podstawie opracowanej strategii komunikacji zostanie zrealizowana kampania edukacyjno-
promocyjna. 

Termin realizacji: lipiec - sierpień 2022 r. 

Zadanie nr 2: Realizacja badania opinii publicznej 

Wykonawca zaproponuje i zrealizuje badania opinii publicznej – ogólnopolskie badanie ankietowe typu 
Omnibus nt. znajomości historii i najważniejszych postaci RP na uchodźstwie. Badanie powinno być 
zrealizowane na reprezentatywnej, ogólnopolskiej grupie Polaków – co najmniej 1000 osób i powinno 
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zawierać co najmniej 5 pytań.  Wykonawca zleci realizację badania jednej z pracowni badań społecznych, 
realizujących badania typu Omnibus. 

Zadanie obejmuje: 

1. opracowanie pytań badawczych, 
2. realizację badania, 
3. analizę danych, 
4. opracowanie raportu z badań (analiza statystyczna wraz z graficznym przedstawieniem danych). 

Wyniki badania będą stanowiły punkt wyjścia do podjęcia działań komunikacyjnych w ramach kampanii.  

Termin realizacji: sierpień 2022 r. 

Zadanie nr 3: Zaprojektowanie, utworzenie i obsługa strony internetowej kampanii 

Strona internetowa kampanii będzie stanowiła jedno z głównych narzędzi informacji oraz komunikacji  
z grupą docelową. Wykonawca będzie na bieżąco udostępniał na stronie m.in. informacje  
o wydarzeniach/działaniach realizowanych w ramach projektu, artykuły, materiały edukacyjne, grafiki. 

W ramach zadania Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

1. Opracowanie projektu graficznego strony zgodnie z identyfikacją wizualną zaproponowaną w 
ramach strategii komunikacji. 

2. Zakup domeny i hosting strony. 
3. Wykonanie strony (prace programistyczne i graficzne). 
4. Przygotowanie treści na stronę. 
5. Bieżącą obsługę i aktualizację strony. 
6. Przystosowanie strony dla osób z niepełnosprawnościami. 

Strona powinna posiadać co najmniej następujące zakładki: 

1. Aktualności 
2. Materiały edukacyjne  
3. Multimedia 
4. Grafiki 
5. Materiały dla mediów 
6. Informacje o organizatorach i partnerach kampanii 
7. Kontakt / biuro prasowe 

Strona powinna być responsywna. Materiały źródłowe do opracowania tekstów na stronę i multimediów 
dostarczy Zamawiający. Strona będzie promowana na wszystkich materiałach powstałych w ramach 
kampanii, poprzez działania media relations oraz w ramach płatnej promocji w mediach. 

Wskaźniki do osiągnięcia:  

 liczba wejść na stronę: min. 200 tys. 
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 liczba unikalnych użytkowników strony: min. 60 tys. 

Termin realizacji: sierpień – grudzień 2022 r. 

Zadanie nr 4: Zaplanowanie i realizacja płatnej kampanii w mediach  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za:  

1. Opracowanie media planu, uwzględniającego podział na narzędzia promocyjne, kanały dystrybucji 
i nośniki treści – z podziałem na online i offline z uwzględnieniem grup docelowych wraz ze 
szczegółowym harmonogramem emisji. 

2. Przygotowanie projektów graficznych w odpowiednich formatach reklamowych dostosowanych do 
rodzajów mediów. 

3. Realizację płatnych działań w mediach – emisja materiałów. 
4. Ewaluację płatnych działań w mediach. 

Media plan powinien uwzględniać podział na internet, prasę, radio, FB. 

Minimalne wymagania dotyczące płatnej kampanii w mediach: 

 Internet:  

 kampania na co najmniej 2 ogólnopolskich portalach informacyjnych o największym 
zasięgu (bannery przenoszące na stronę internetową kampanii, artykuły sponsorowane); 

 artykuły sponsorowane w 23 serwisach regionalnych (grupy Polska Press); 

 kampania promocyjna w mediach społecznościowych – FB (co najmniej 15 postów 
promowanych), You Tube. 

 Prasa: 

 współpraca z 2 dziennikami ogólnopolskimi oraz 20 dziennikami regionalnymi 
(całostronicowe artykuły sponsorowane). Artykuły sponsorowane muszą być 
opublikowane na stronach redakcyjnych lub w grzbietach głównych (wykluczone strony z 
ogłoszeniami). 

 dodatki historyczne (4 strony) do 2 tygodników ogólnopolskich minimum średniej 
sprzedaży ogółem 30 tys. egzemplarzy. Na podstawie danych Polskich Badań Czytelnictwa 
z lutego 2022. 

 Radio: 

 cykl 3 podcastów, które zostaną wyemitowane w radiu, zamieszczone na stronie radia oraz 
na dwóch wybranych platformach podcastowych, np. Apple Podcasty, Spotify, Google 
Podcast. 

Podcasty zostaną przygotowane przez Zamawiającego. Wyżej opisane działanie obejmuje jedynie emisję. 

Cel: dotarcie do grup docelowych z informacją nt. kampanii i wydarzeń związanych ze sprowadzeniem i 
pochówkiem szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.  

Termin realizacji: sierpień – listopad 2022 r.  
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Zadanie nr 5: Działania marketingowe w pociągach PKP  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie graficzne i merytoryczne materiałów promocyjnych. Za 
emisję materiałów promocyjnych będzie odpowiedzialny Zamawiający. 

Promocja będzie miała formę reklamy, np. planszy informacyjnej wyświetlanej na ekranach LCD w 
pociągach PKP Intercity i artykułu, dotyczącego historii władz RP na uchodźstwie w magazynie pokładowym 
„W Podróż” wydawanym przez PKP Intercity. Treść artykułu powinna być dostosowana do charakteru i 
tematyki pisma. 

Zadanie obejmuje jedynie przygotowanie treści i projektów graficznych emitowanych materiałów. 

Termin realizacji: październik - listopad 2022 r. 

Zadanie nr 6: Opracowanie koncepcji i realizacja działań adresowanych do młodych 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

1. Działania komunikacyjne na FB 

Działania na FB rozpoczną się w wrześniu 2022 r. i będą prowadzone do grudnia 2022 r. Komunikacja 
odbywać się będzie w oparciu o plan sporządzany w cyklach co najmniej 2-tygodniowych, zawierający 
harmonogram zamieszczanych wpisów, ich treść, grafiki wykorzystywane w komunikacji, linki, 
udostępnienia bądź inne aktywności prowadzone na profilu. 

FB będzie na bieżąco zasilany (min. 3 razy w tygodniu, w okresie zintensyfikowanych działań w projekcie 
posty będą publikowane częściej) informacjami na temat kampanii, materiałami edukacyjnymi, materiałami 
wideo (m.in. rolki, relacje, materiały dostarczane przez Zamawiającego) i grafikami. Poza treściami 
stworzonymi w ramach kampanii Wykonawca będzie udostępniać i linkować do wartościowych, z punktu 
widzenia kampanii, materiałów zewnętrznych o charakterze edukacyjnych. Minimalna liczba postów – 80 
sztuk. 

Do zadań Wykonawcy należeć będzie także moderowanie dyskusji na FB. 

2. Materiały edukacyjne dla szkół 

Na potrzeby kampanii opracowane zastaną materiały edukacyjne dla szkół, przedstawiające w atrakcyjnej i 
skondensowanej formie, najważniejsze fakty dotyczące historii rządu RP na uchodźstwie. W ramach zadania 
Wykonawca przygotuje min. dwa scenariusze lekcji dla dzieci i młodzieży szkolnej, infografiki, quiz, oraz 
plakat dla szkół. Materiały będą dostępne na stronie internetowej kampanii, w specjalnej zakładce 
adresowanej dzieciom i młodzieży.  
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3. Ogólnopolski konkurs dla szkół 

Zadanie obejmie kompleksową organizację ogólnopolskiego konkursu adresowanego do młodzieży 
szkolnej, w tym: 

 opracowanie koncepcji i regulaminu konkursu, 

 planu promocji, 

 kompleksową realizację konkursu, w tym zakup i dystrybucję nagród. 

Konkurs będzie prowadzony we współpracy z MEN. 

Wskaźniki do osiągnięcia: 

 liczba uczestników konkursu: co najmniej 100 osób 

Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2022 r. 

Zadanie nr 7: Prowadzenie biura prasowego i organizacyjnego kampanii 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie biura prasowego i organizacyjnego kampanii przez 
okres realizacji. Biuro będzie odpowiedzialne za: 

1. Koordynację merytoryczną i organizacyjną kampanii: 

 koordynację i organizację działań zaplanowanych w ramach kampanii, 

 zapewnienie spójności komunikacyjnej i merytorycznej wszystkich elementów kampanii, 

 realizację założeń zawartych w strategii komunikacji, 

 opracowanie propozycji i realizacja działań z zakresu komunikacji kryzysowej (Q&A, 
komunikaty do mediów). 

2. Wsparcie organizacyjne działań towarzyszących przewiezieniu szczątków Prezydentów RP na 
uchodźstwie do Polski. 

3. Działania media relations: 

 opracowanie aktualnej listy teleadresowej i mailowej dziennikarzy prasowych, radiowych, 
telewizyjnych i internetowych polskich oraz największych mediów polonijnych na świecie, 

 opracowywanie materiałów prasowych dla mediów: informacji prasowych, materiałów 
pogłębionych, wywiadów, infografik, 

 wysyłka informacji do mediów, 

 obsługa medialna wydarzeń organizowanych w ramach Projektu, w tym: 

 wydarzeń towarzyszących przewiezieniu szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie z 
Anglii do Polski, 

 uroczystego pochówku Prezydentów RP w Świątyni Opatrzności Bożej. 
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 indywidualne kontakty telefoniczne, mailowe i osobiste z dziennikarzami w celu potwierdzenia 
ich zainteresowania tematem, 

 „pilotowanie” tematu wśród dziennikarzy, którzy wyrażą zainteresowanie, dostarczenie 
informacji na indywidualne zapotrzebowanie dziennikarzy, 

 odpowiadanie na zapytania dziennikarzy, 

 współpraca z partnerami medialnymi, 

 monitoring mediów pod kątem haseł związanych kampanią. Monitoring będzie obejmował 
prasę ogólnopolską i regionalną, stacje radiowe, telewizyjne oraz Internet (media w Polsce i 
polonijne w Wielkiej Brytanii). Wykonawca będzie dostarczał tygodniowe raporty z kontaktów 
z mediami i monitoringu mediów. Raporty będą zawierały kopie wszystkich wyemitowanych i 
opublikowanych na łamach prasy, Internetu, radia i telewizji materiałów prasowych, 

 realizacja zdjęć i materiałów wideo na potrzeby materiałów dla mediów, na stronę www lub 
FB. 

Wskaźniki do osiągnięcia: 

 liczba informacji prasowych / pogłębionych / infografik / wywiadów - min. 15,  

 liczba publikacji w mediach (radio, prasa, internet) – min. 300, 

 minimalny ekwiwalent reklamowy – 350 tys. zł. 

 

Termin realizacji: sierpień – grudzień 2022 r. 

RAPORTOWANIE I ANALIZA EFEKTYNOŚCI PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 

Wykonawca w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakończenia działań związanych z kampanią, 
przedstawi Zamawiającemu raport końcowy, zawierający: 

1. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań będących przedmiotem zamówienia. 
2. Osiągnięte wskaźniki w podziale na poszczególne zadania. W przypadku płatnej promocji w mediach 

raport musi zawierać informacje dotyczące osiągniętych wskaźników efektywności kampanii 
określonych w punktach powyżej. 

3. Pliki źródłowe do wszystkich projektów graficznych. 
4. Print screeny postów z FB. 
5. Skany lub linki do artykułów lub nagrań w mediach (raport z monitoringu mediów). 
6. Zdjęcia z wydarzeń towarzyszących w ramach obsługi medialnej. 
7. Statystyki odwiedzin strony. 
8. Materiały dla mediów. 
9. Materiały dla dzieci i młodzieży. 
10. Protokół przekazania nagród w konkursie dla dzieci i młodzieży. 
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TERMIN RALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERT 

Oferty Wykonawców powinny zawierać: 

1. Koncepcję kreatywną kampanii, zawierającą co najmniej: myśl przewodnią, główne przekazy, 2 
propozycje haseł kampanii, wstępną propozycję linii kreatywnej. 

2. Koncepcję realizacji poszczególnych działań, w tym wstępny media plan. 
3. Harmonogram realizacji kampanii. 
4. Budżet projektu (kwota netto i brutto). 
5. Proponowany zespół do obsługi projektu. 

Prosimy o przesyłanie ofert do 20 lipca do g. 16.00, na adres e-mail: zamowienia@pol.org.pl 

KRYTERIA OCENY 

Zamawiający przy ocenie ofert złożonych przez Wykonawców będzie kierował się następującymi 
kryteriami: 

1. Zrozumienie tematu i dostosowanie koncepcji kreatywnej oraz sposobu realizacji działań do specyfiki 
projektu – 40 punktów 

2. Oryginalność i spójność koncepcji kreatywnej kampanii - 30 punktów 
3. Wstępny plan emisji płatnej promocji w mediach – 20 punktów 
4. Zespół do obsługi projektu – 10 punktów 

WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW 

Wykonawca udokumentuje, że w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 2 kampanie społeczne, 
których budżet wynosił min. 500 000 tysięcy złotych brutto.  

Ponadto Wykonawca wskaże zespół agencji dedykowany do obsługi kampanii, uwzględniający 
doświadczenie i podział zadań. 

Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć podpisane oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 do OPZ. 
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KONTAKT 

 

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” 

Anna Trzcińska / 509 835 324 / a.trzcinska@pol.org.pl 

Beata Wojtaś / 797 799 397 / b.wojtas@pol.org.pl 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
1) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016) „RODO” informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja 
„Pomoc Polakom na Wschodzie” z siedzibą w Warszawie, ul. Jazdów 10A (kod pocztowy: 00-467), tel: 22 628 55 
57.  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” możliwy jest pod adresem e-
mail: biuro@pol.org.pl.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i/lub udzielenia Panu/Pani odpowiedzi 
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w kontakt.  

5) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.  

6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji, a następnie 
przechowywane przez czas wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów archiwalnych.  

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych 
w przepisach RODO.  

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i 
oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz 
administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w 
tym organy administracji publicznej). 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

10) W przypadku:  
a) nawiązania kontaktu, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł 

informacji;  
b) odpowiedzi na Pańską korespondencję, informujemy, że podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia 

Panu/Pani odpowiedzi lub do przeprowadzenia sprawy Pańskiego zapytania bądź wniosku. 
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Załącznik nr 1. 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy treść ogłoszenia i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z niniejszą ofertą i na warunkach określonych w ogłoszeniu. 

2. Oświadczamy, że nie będziemy zgłaszać żadnych roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku unieważnienia 
postępowania. 

3. Oświadczamy, że posiadamy zdolność do realizacji przedmiotu Ogłoszenia w okresie do końca 2022 roku, w 
ramach działalności prowadzonej na terytorium wskazanym w Ogłoszeniu. 

4. Oświadczamy, że Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego informacji zawierających 
dane osobowe oraz, że poinformował pisemnie i uzyskał zgodę każdej osoby, której dane osobowe są podane w 
ofercie oraz dokumentach składanych wraz z niniejszą ofertą lub będą  podane w oświadczeniach i dokumentach 
złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.  

 

 

 

 

………………………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 
Wykonawcy 

 

 

        


