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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
Załącznik nr 1 do Umowy 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji działań promocyjnych dotyczących wy-
stawy świetlno-muzycznej pn. „Królewski Ogród Światła”, dalej jako „Wystawa” 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: zlecenie rozpocznie się na miesiąc przed rozpoczęciem 
wystawy, 8 września 2022, a czas trwania przewidziany jest do końca trwania wystawy, tj. do 28 lutego 
2023. 

2. Określenie obszaru działania przedmiotu zamówienia. 
2.1 Teren, na którym znajduje się wystawa świetlno-muzyczna pn. „Królewski Ogród Światła” obejmuje: 

przedpole muzeum, dziedziniec, ogród przy oranżerii, taras dolny i górny oraz taras różany, wg mapy 
nr 1. 
 

 

Poglądowe wizualizacje wystawy: 

3. Planowane prace zlecone będą obejmowały:  
1) Przygotowanie identyfikacji wizualnej wystawy – wzór plakatu, wybór kolorów wiodących, 

stworzenie animacji i grafik (do social media) wraz z przekazaniem praw autorskich do ich 
późniejszego wykorzystania – wykonanie do 25 września 2022; 
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2) Przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych – zaproszenia – 150 szt., mapy – 2000 szt.; wraz z 
przekazaniem praw autorskich - wykonanie do 30 września 2022; 

3) Relacje fotograficzne i ich obróbka graficzna – z wystawy i co najmniej jednego wydarzenia to-
warzyszącego – np. z otwarcia wystawy (co najmniej 200 zdjęć); oddanie materiału powinno nastąpić 
w częściach: w przypadku wykonania relacji z otwarcia oczekuje się przekazania co najmniej 20 
zdjęć do 10.10.2022; a pozostałych do dnia 20.10.2022; w przypadku wykonania relacji z Festiwalu 
Światła (15-16.10.2022) oczekuje się przekazania co najmniej 20 zdjęć do 18.10.2022 a pozostałych 
do dnia 25.10.2022; w przypadku wykonania relacji z innych wydarzeń terminy przekazywania ma-
teriałów będą uzgadniane na bieżąco; wraz z przekazaniem praw autorskich 

4) Propozycja i nawiązanie 2-3 współprac z influencerami, którzy pomogą w promocji wystawy – organi-
zacja ich obecności na co najmniej jednym wydarzeniu – koordynacja współpracy; co najmniej jedna 
współpraca powinna zostać nawiązana przed otwarciem wystawy tak, aby zapewnić możliwość jej 
promowania w social mediach natomiast 2-3 współpraca powinna zostać nawiązana do 
15.11.2022; 

5) Przygotowanie i wysyłka informacji prasowych do co najmniej 50 podmiotów/mediów/osób – organi-
zacja wizyty dziennikarzy/mediów na wystawę w czasie otwarcia; obejmuje – wysyłkę zaproszeń; 
prowadzenie koresponedncji, prowadzenie listy osób zaproszonych i przekazanie jej Muzeum a także 
koordynację wizyty dziennikarzy na wystawie; materiały powinny zostać przygotowane do dnia 
25.09.2022 a wysyłka powinna zostać wykonana 30.09.2022; 

6) Przygotowanie raportu/analizy realizowanych działań promocyjnych; raport powinien zawierać pod-
sumowanie zasięgów, wskaźniki liczbowe, sugestie dot. podejmowanych działań marketingowych w 
odniesieniu do danych frekwencyjnych - raport powinien zostać wykonany do 28.02.2023; 

Wszystkie przekazywane materiały pisemne i graficzne a także propozycje dot. współprac muszą być kon-
sultowane z zespołem Muzeum i są uznawane za ostateczne po uzyskaniu pisemnej akceptacji Muzeum; 

Harmonogram płatności (odnosi się do pkt. dotyczących reazlaicji poszczególnych części zlecenia opisanych 
w pkt. 1)-6) powyżej): 

1) po zaakceptowaniu i wdrożeniu – do 15.10.2022 r; 
2) po zaakceptowaniu i wydruku – do 15.10.2022 r.; 
3) po zaakceptowaniu – termin płatności zależny od wyboru wydarzenia jednak nie później niż 

do20.12.2022 r.; 
4) po akceptacji ze strony Muzeum – nie później niż do 15.11.2022 r.; 
5) po akceptacji ze strony Muzeum – nie później niż do 15.10.2022 r.; 
6) po akceptacji ze strony Muzeum – nie później niż 15.03.2023 r.; 

4. Sposób realizacji przedmiotu umowy: 
1) Zlecenie realizowane być powinno w dni robocze w godzinach pracy Muzeum tj. w godz. 08:00 – 

16:00 oraz w godzinach nadzorowanych wydarzeń. 
2) Każde podejmowane działanie wymaga konsultacji z zespołem Muzeum i może być realizowane do-

piero po uzyskaniu akceptacji. Na akceptację lub sugestię zmian zespół Muzeum ma 48h (dot. dni ro-
boczych). 

3) Realizacja działań powinna być realizowana zgodnie z harmonogramem. 
4) Harmonogram może ulec zmianie po uzgodnieniu z zespołem Muzeum. 
5) Zlecenie może być realizowane zdalnie, poza siedzibą Muzeum. 
6) Zaleca się ustanowienie koordynatora działań, który będzie się kontaktował z zespołem Muzeum. 
7) Zleceniobiorca  powinien przekazać Muzeum prawa autorskie do wykonanych grafik i animacji wraz z 

możliwością ich wykorzystywania na wszystkich możliwych polach eksploatacji. 
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8) Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 
2019r. poz. 848) w tym z wszystkimi wytycznymi WCAG 2.1. zawartymi w załączniku do tej ustawy z 
wyłączeniem wytycznych, których nie można wprowadzić ze względu na ograniczone możliwości 
techniczne obecnej strony internetowej Muzeum ( https://www.wilanow-palac.pl/). 

https://www.wilanow-palac.pl/

