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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na Kompleksową realizację zadania pt. „Polska wołowina elementem 
zdrowego żywienia” 
 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska wołowina elementem zdrowego 
żywienia”. 
 
Termin realizacji zadania: do 31.10.2022 r. 
 
Wciąż niewystarczająca świadomość zdrowego odżywiania w Polsce prowadzi do ciągłego ponoszenia kosztów – 
zdrowotnych i materialnych – nieprawidłowego trybu życia. Zachęcanie Polaków do zmiany stylu życia w zakresie 
odżywiania jest najskuteczniejszą formą profilaktyki prozdrowotnej. 
Chociaż zdecydowana większość Polaków deklaruje dbałość o własne zdrowie, faktyczne działania zmierzające do 
zachowania dobrej kondycji zdrowotnej dzięki zdrowemu odżywianiu nie są wśród Polaków szczególnie 
popularne. Dieta Polaków jest uboższa o mięso wołowe. Chcemy informować ludzi o zaletach mięsa wołowego i 
dlaczego ten składnik jest ważnym czynnikiem w diecie człowieka. 
Dlatego chcemy uzmysłowić jak ważne jest uzyskiwanie odpowiedniej wiedzy o żywności i żywieniu. Podczas 
warsztatów dotrzemy do świadomości konsumenta propagując zdrowe nawyki żywieniowe. Będziemy uczyć jak 
wybrać produkty wołowe wysokiej jakości, przeprowadzić ich obróbkę termiczną i jaki jest jej wpływ na wartości 
odżywcze potraw. 
 
Cele zadania: 

✓ Zwiększenie wiedzy zarówno konsumentów jak i producentów na temat walorów odżywczych i prozdrowotnych 
w zrównoważonej diecie. 

✓ Wzmocnienie rozpoznawalności wołowiny kulinarnej i produkowanej w systemach jakości. 
 
Grupy docelowe: 

✓ Konsumenci w wieku 30+ 
✓ Osoby decydujące o wydatkach na produkty żywnościowe w gospodarstwach domowych 
✓ Konsumenci poszukujący informacji na temat diet i zdrowego stylu życia lub mające problemy zdrowotne 

związane z nieprawidłowym odżywianiem. 
 
Realizacja zadania polega na zorganizowaniu: 

✓ 2 warsztaty dla dziennikarzy oraz blogerów i fanów zdrowego odżywiania zajmujących się tematyką zdrowia i 
żywności, którzy nabytą wiedzę przekazywać będą swoim odbiorcom. Podczas warsztatów będziemy przekazywać 
wiedzę z zakresu jakości i zalet mięsa wołowego w kontekście zasad zdrowego odżywiania i wartości odżywczych 
produktów wołowych. 

✓ 3 wydarzenia – dziennikarze wskażą wydarzenia, w których będzie brało udział nawet do kilkuset uczestników, 
podczas których promowane będą zalety i jakość polskiej wołowiny. 
 

I. Opis i zakres przedmiotu zamówienia: 

• Stoisko informacyjno-edukacyjne - ścianka 
o Szczegółową specyfikację zamówienia Wykonawca ustali z Zamawiającym. 
o Pliki będą akceptowane przed drukiem przez Zamawiającego. 

• Materiały informacyjno-edukacyjne, opracowanie graficzne - ulotki, broszury 
o Szczegółową specyfikację zamówienia Wykonawca ustali z Zamawiającym. 
o Pliki będą akceptowane przed drukiem przez Zamawiającego. 

• Materiały informacyjno-edukacyjne, opracowanie merytoryczne   
o Opracowanie zawartości merytorycznej broszury informacyjno-edukacyjnej projektu „Polska wołowina 

elementem zdrowego żywienia”. Wszelkie prawa autorskie do broszury będą przeniesione na beneficjenta. 
o Opracowanie zawartości merytorycznej zostanie przedstawione do akceptacji przez Zamawiającego. 

• Gadżety reklamowe (2 warsztaty + 3 wydarzenia = 5 imprez) 
o Wykonawca przygotuje gadżety reklamowe (np. fartuch kuchenny, książka z przepisami,) do akceptacji przez 

Zamawiającego. 

• Najem powierzchni pod stoisko informacyjno-edukacyjne oraz warsztaty plenerowe (2 warsztaty) 
o Przygotowanie konstrukcji stoiska, zgodnie z projektem wraz z montażem i demontażem 
o Zabudowa stoiska wraz z montażem i demontażem 

• Publikacja zaproszeń i materiałów informacyjno-promocyjnych (2 warsztaty + 3 wydarzenia = 5 imprez)  
o Przygotowanie, wysłanie zaproszeń i materiałów informacyjno-promocyjnych dla dziennikarzy, blogerów, obsługi 

medialnej i innych uczestników imprez 
o Zaproszenia w formie elektronicznej, listę osób Wykonawca ustali z Zamawiającym 
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• 2 pokazy warsztatowe gastronomiczne – w jednym warsztacie weźmie udział minimum 12 osób 
o Do przeprowadzenia pokazów potrzebne będą 3 osoby 

• W każdym wydarzeniu będzie uczestniczyć 4 ekspertów. 

• Degustacje wraz z zakupem produktów, ich przechowywaniem i transportem (2 warsztaty) 
o Podczas warsztatów będzie serwowane mięso wołowe - Wykonawca ustali z Zamawiającym jaka część wołowiny 

i w jaki sposób będzie serwowana degustacja. 

• Degustacje wraz z zakupem produktów, ich przechowywaniem i transportem (3 wydarzenia) 
o Podczas wydarzeń będzie serwowane mięso wołowe - Wykonawca ustali z Zamawiającym jaka część wołowiny i 

w jaki sposób będzie serwowana degustacja. 

• Transport, montaż i demontaż wraz z obsługą techniczną 5 imprez (2 warsztaty, 3 wydarzenia)  

• Produkty dla dziennikarzy do samodzielnego przygotowania dania w domu – 2 warsztaty  
o Set w pudełku (box) – cienko pokrojona wołowina, mix sałat, sos (dip) 

Ilość serwowanych porcji: 24 szt.  

• Obsługa medialna 5 wydarzeń (2 wydarzenia, 3 warsztaty)  
o Przygotowanie video relacji 
o Nagłośnienie w social mediach – na profilu PZPBM: 

Facebook – min. 5 postów 
Twitter – min. 5 postów 
Instagram – min. 5 postów 

o Zaproszenia dla dziennikarzy i fotoreporterów 
Zaproszenia w formie elektronicznej, listę osób Wykonawca ustali z Zamawiającym 

o Informacje prasowe o wydarzeniu – 3 ogłoszenia w prasie 

• Wynajem sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia 5 imprez (2 wydarzenia, 3 warsztaty)  
 

II. Wszelkie wytworzone materiały związane z przedmiotem zapytania ofertowego będą miały widoczne oznaczenie 
„Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”. 

III. Kampania telewizyjna w programie lifestyle oraz programie informacyjno-publicystycznym – Wykonawca 
przedstawi plan emisji nie później niż 2 tygodnie przed planowaną pierwszą emisją. 

IV. Dokładne daty 5 imprez (2 warsztaty, 3 wydarzenia) będą ustalane z Zamawiającym; najpóźniej miesiąc przed 
imprezą. 

V. Wykonawca najpóźniej 2 tygodnie przed wydarzeniem prześle do Zamawiającego agendę (szczegółowy program) 
wydarzeń. 

VI. Nie później niż 1 tydzień od zakończenia wydarzenia Wykonawca prześle do Zmawiającego zdjęcia (minimum 10 
zdjęć z danego wydarzenia) oraz materiały dotyczące danego wydarzenia. 

VII. Wszelkie wytworzone materiały i produkty związane z przedmiotem zapytania ofertowego będą akceptowane 
przed drukiem lub wytworzeniem przez Zamawiającego. 

VIII. Do każdego warsztatu zostaną pozyskane przez Wykonawcę ankiety od uczestników warsztatów. 
IX. Lista uczestników imprez: minimum 2 tygodnie przed imprezą Wykonawca przedstawi w formie Excel pełną listę 

zaproszonych osób do akceptacji Zamawiającego. 


