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Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Na zaprojektowanie i wykonanie elektronicznej wersji NEWSLETTERA Polskiej Agencji 
Żeglugi Powietrznej. Skład, korekta językowa, opracowanie graficzne cyklicznych 
numerów NEWSLETTERA Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z użyciem 
zaprojektowanego narzędzia. 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 Zaprojektowanie i wykonanie elektronicznej wersji NEWSLETTERA Polskiej Agencji 
Żeglugi Powietrznej; 
 

 Skład, korekta językowa, opracowanie graficzne cyklicznych numerów 
NEWSLETTERA Polskiej Agencji Żeglugi Powietrzne z użyciem zaprojektowanego 
narzędzia – w ilości nie przekraczającej 20 NEWSLETTERÓW; 
 

  

Zamawiający – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje Wykonawcy do 
zaprojektowania oraz późniejszej produkcji NEWSLETTERA PAŻP.  
Narzędzie to przeznaczone będzie do komunikacji wewnątrz PAŻP. 

 

Opis szczegółowy: 

Narzędzie przeznaczone będzie jako NEWSLETTER dla pracowników Polskiej Agencji 
Żeglugi Powietrznej, w którym umieszczane będą informacje dotyczące bieżących wydarzeń 
w PAŻP, planów rozwojowych, opisy prowadzonych projektów, informacje przydatne dla 
pracowników PAŻP, reportaże itp. Informacje przekazywane będą Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 

NEWSLETTER powinien być stworzony w interaktywnym formacie PDF.  
NEWSLETTER powinien być dostępny do pobrania na stronie intranetowej PAŻP. 
Przewidywana jest również możliwość wysyłki e-mailowej (ewentualnie wersja lżejsza, żeby 
przechodziła pocztą). 

Przewidywana jest możliwość ewentualnego druku. Wymagane jest więc, aby NEWSLETTER 
był sporządzany również w wersji, z której można wykonać druk (przedmiot zamówienia nie 
obejmuje druku wersji papierowej ). 

NEWLETTER winien być publikowany raz na miesiąc.  

Przewidywana jest również publikacja kwartalnika oraz dwóch magazynów tematycznych 
wykonanych w tej samej technologii co główny NEWSLETTER, posiadających inny tytuł  
i odrębną szatę graficzną. Dwa magazyny tematyczne w języku angielskim (tłumaczenie po 
stronie PAŻP). 
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Przedmiot zamówienia obejmuje również regularne świadczenie usługi składu, korekty 
językowej, opracowania graficznego cyklicznych numerów NEWSLETTERA Polskiej Agencji 
Żeglugi Powietrzne z użyciem zaprojektowanego narzędzia. 

Zamawiający przesyłać będzie Wykonawcy przygotowane teksty artykułów, wyjściowe 
materiały zdjęciowe lub graficzne, zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie z powierzonych 
materiałów projektu kolejnego NEWSLETTERA, w tym skład, korektę językową (copywriting), 
opracowanie graficzne.  

Zadaniem wykonawcy będzie również ewentualne uzupełnienie szaty graficznej 
NEWSLETTERA o materiały zdjęciowe lub graficzne dostępne w bankach materiałów 
(materiały stockowe). 

Zamawiający przewiduje realizację podpisanie umowy na realizację do 20 NEWSLETTERÓW. 
Wymagany czas przygotowania kolejnego NEWSLETTERA od momentu przekazania 
materiałów do 24 godzin. 

 

Zamawiający zakłada, że każdy NEWSLETTER będzie miał maksymalnie do 10 stron. 

  

NEWSLETTER ma posiadać aktywny spis treści, możliwość wyboru artykułów z poziomu 
pierwszej strony, jak również możliwość wchodzenia na podane w artykule strony, możliwość 
wysyłania odpowiedzi komentarzy na podane maile. 

  

 


