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Załącznik nr 1A do umowy 

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 

Zakup ogłoszeń reklamowych oraz zakup reklam bannerowych w latach 2020 – 2022. 

 

Część 1 zamówienia Zakup ogłoszeń reklamowych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego 

1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja ogłoszeń reklamowych w katalogach zagranicznych 

branżowych na potrzeby promocji Krakowskiego Biura Festiwalowego w latach 2020 -2022. 

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 roku. 

3. Zamawiający będzie zamawiał  publikację ogłoszeń reklamowych sukcesywnie, w ramach 

specyfikacji ogłoszeń wskazanych w pkt 9 oraz zgodnie ze złożoną ofertą wybranego wykonawcy, 

z odpowiednim wyprzedzeniem przewidzianym dla danego typu katalogu, z zastrzeżeniem 

ogłoszeń, których termin publikacji został wskazany wprost w niniejszym opisie. 

4. Liczba zamawianych ogłoszeń wskazana dla danego typu katalogu określona w pkt 9 ma charakter 

orientacyjny i – zgodnie z potrzebami Zamawiającego – może ulec zmianie. Wszelkie modyfikacje 

w tym zakresie będą dokonywane z uwzględnieniem cen jednostkowych wskazanych przez 

wykonawcę w ofercie i w ramach maksymalnego wynagrodzenia wskazanego za realizację 

umowy. Zamawiający zastrzega również, że w ramach realizacji umowy, zamówi publikację 

ogłoszeń za łączną kwotę nie niższą niż 50% kwoty wynagrodzenia maksymalnego w niej 

określonego. 

5. Projekty graficzne ogłoszeń zostaną opracowane przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami 

wydawcy i przekazane wybranemu wykonawcy w terminie umożliwiającym realizację 

zamówienia. 

6. Zamieszczenie ogłoszeń reklamowych obejmować będzie dokonywanie przez wybranego 

wykonawcę wszelkich czynności związanych z publikacją ogłoszeń reklamowych zgodnie z ofertą 

wybranego wykonawcy.   

7. Nie później niż na dwa tygodnie przed terminem publikacji ogłoszenia, Zamawiający może 

poinformować Wykonawcę o rezygnacji z publikacji ogłoszenia.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia każdorazowo do dwóch tygodni po publikacji 

danego ogłoszenia, potwierdzenia jego publikacji (wersja papierowa – 1 egzemplarz danego 

magazynu i wersja elektroniczna – skan ogłoszenia), a w terminie do miesiąca po zakończeniu 

obowiązywania umowy przekazania zbiorczego raportu w formie elektronicznej zawierającego 

skany wszystkich ogłoszeń, terminy ich publikacji oraz tytuły magazynów, w których się ukazały. 

9. Ogłoszenia reklamowe powinny być zamieszczone w następujących magazynach: 

1) Magazyn nr 1 - Makers Magazine lub równoważny 

Zakup ok. 3 ogłoszeń reklamowych o wymiarze 1/2 strony każde, publikowanych w drugim 

półroczu 2020, w pierwszym półroczu 2021 i 2022 w oficjalnym magazynie skierowanym do rynku 

producentów: filmowych, telewizyjnych, reklamowych; o zasięgu międzynarodowym, 
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zawierającym prezentacje różnych krajów, regionów, miast na świecie pod względem walorów 

krajobrazowo-architektonicznych oraz logistycznych, recenzje wykorzystania danej lokacji w 

zrealizowanych już produkcjach filmowych, telewizyjnych bądź reklamowych, a także rozmowy z 

producentami. Ogłoszenia reklamowe powinny zostać opublikowane na stronach redakcyjnych, w 

numerze wskazanym przez Zamawiającego najpóźniej na 8 tygodni przed ukazaniem się Magazynu. 

2) Magazyn 2 – LMGI COMPASS lub równoważny 

Zakup ok. 9 ogłoszeń reklamowych o wymiarze 1/1 strony każde w odstępach 3-miesięcznych, 

począwszy od trzeciego numeru na rok 2020 (Summer 2020) aż do trzeciego numeru na rok 2022 

(Summer 2022) w oficjalnym magazynie kwartalnym skierowanym do menadżerów 

odpowiadających za wybór lokacji na potrzeby produkcji filmowych o zasięgu międzynarodowym. 

Ogłoszenia reklamowe powinny zostać opublikowane na stronach redakcyjnych, w numerze 

wskazanym przez Zamawiającego najpóźniej na 4 tygodnie przed ukazaniem się magazynu. 

3) Magazyn 3 – „EFM Berlinale”  

Zakup ok. 2 ogłoszeń reklamowych o wymiarze 1/1 strony każde, w katalogu targowym European 

Film Market Berlinale 2021, w katalogu targowym European Film Market Berlinale 2022, 

zawierającym prezentację firm obecnych na targach, mapę targową, harmonogram wydarzeń 

podczas targów. Katalog dystrybuowany jest na targach Berlinale 2021 – Berlinale 2022. 

 

 


