
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE REDAGOWANIA I WYDAWANIA 

MIESIĘCZNIKA “RODNIA” NA 2023 ROK 

 

I. Zamawiający: 

Bieruński Ośrodek Kultury ul. Spiżowa 4, 43-150 Bieruń, NIP: 646-20-73-410 

 

poczta elektroniczna: bok@bok.bierun.pl 

strona internetowa: www.bok.bierun.pl 

telefon:  32 216-40-16 

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

I. Wymagania ogólne 

1. Redagowanie i wydawanie gazety lokalnej - kompleksowa obsługa redakcyjna, poligraficzna i 

kolportaż miesięcznika informacyjno-publicystycznego o charakterze społeczno-kulturalnym 

„RODNIA”. 

 

Charakterystyka miesięcznika RODNIA: 

 

• Informujący o pracach Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta, ważniejszych decyzjach 

podejmowanych przez szeroko rozumiany Urząd (Urząd Miejski i jednostki organizacyjne 

gminy) w sposób interesujący i komunikatywny dla czytelników, syntetycznie i prostym 

językiem. 

• Integrujący społeczność lokalną gminy w oparciu o filozofię "małej ojczyzny ". 

• Informujący o gospodarczych, społecznych, kulturalnych i sportowych sukcesach mieszkańców 

na różnych szczeblach i przez różne grupy wiekowe, poczynając od przedszkolaków, a kończąc 

na seniorach. 

• Prezentujący dorobek i osiągnięcia podmiotów kulturalnych, sportowych, oświatowych, 

gospodarczych oraz zachodzące w nich zmiany i przekształcenia. 

• Informujący o współpracy międzynarodowej Miasta Bierunia, ze szczególnym uwzględnieniem 

miast partnerskich. 

• Informujący o działaniach Urzędu Miejskiego w Bieruniu ze szczególnym uwzględnieniem 

realizowanych inwestycji. 

• Omawiający miejsce gminy na mapie powiatu i województwa. 

• Informujący o udziale gminy w związkach, porozumieniach, stowarzyszeniach itd. 

• Pismo przeznaczone i adresowane do wszystkich grup społecznych, wiekowych. 
• Pismo wyważone, uciekające „od niezdrowej sensacji”, a zarazem rzetelne. 
• Gazeta obiektywna, niezaangażowana w lokalne spory. 

• Gazeta współpracująca z proboszczami wszystkich parafii, ukazująca wydarzenia religijne, 

ważne dla lokalnej społeczności. 

• Podejmująca tematykę życia społeczno-kulturalnego mieszkańców. 

• Pismo dążące do prezentowania bieżących informacji. 

• Miesięcznik promujący Miasto Bieruń. 
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II. Reklama 

1. Ograniczona objętość reklam płatnych po uzgodnieniu z wydawcą. 

2. Reklamy i ogłoszenia nie mogą być sprzeczne z profilem gazety, zasadami i normami społeczno-

kulturalnymi. 

3. Pierwsza strona bez reklam. 

4. Wpływy z reklam dzielone będą po połowie na wydawcę i wykonawcę. 

 

 

III. Kolportaż 

1. Wykonawca jest zobligowany do kolportażu gazety do wybranych, maks. 25 miejsc wskazanych 

przez Zamawiającego.    

 

IV. Charakterystyka parametrów technicznych 

1. Częstotliwość wydania: miesięcznik. 

2. Nakład: 4000 egzemplarzy.   

3. Papier: offsetowy gazetowy o gramaturze 60 g/cm, o podwyższonej białości. 

4. Ilość stron: 16  

5. Format: A-3. 

6. Kolor: pełny na wszystkich stronach. 

7. Cena: gazeta bezpłatna 

 

V. Dodatkowy wymagania 

1. Zabezpieczenie środków na umieszczenie tekstów innych autorów, opracowywanie grafik, 

zestawień, opracowań, itp.   

2. Termin ukazania się wydania: do ostatniego dnia każdego miesiąca. Zamawiający może zmienić 

termin wydania miesięcznika. 

3. Przesłanie gazety w formie pdf do Urzędu Miejskiego oraz Bieruńskiego Ośrodka Kultury. 

4. Zamieszczenie w gazecie kodu QR kierującego na fanpage RODNIA. 

5. Zamawiający zastrzega prawo nałożenia kary finansowej za niewywiązanie się w terminie z 

realizacja zobowiązań wydania gazety oraz za pojawienie się w wydrukowanej gazecie błędów, 

zarówno merytorycznych, ortograficznych, stylistycznych, jak i literówek.  

6. Płatność po kolportażu, wcześniej zatwierdzonego  i wydanego miesięcznika.  

 

VI. Oferta. 

1. Oferta dotycząca redagowania  i wydawania miesięcznika „Rodnia” musi uwzględniać 

rozbicie na koszty:  koszt redagowania, koszt druku,  koszt kolportażu.  

2. Oferta ma obejmować okres od 1 kwietnia 2023 r.  do 1 kwietnia 2024 r. 

3. Ofertę należy złożyć do 8 marca 2023 r. do Kinoteatru „Jutrzenka” ul. Spiżowa 4,  

43-150 Bieruń lub e-mail: bok@bok.bierun.pl. 
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