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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)  Załącznik nr 1 

 

 

1.  Cele przygotowania uaktualnionej wersji Poradnika dla inwestora „Invest in Wielkopolska”: 

 

Celem przygotowania nowej wersji Poradnika dla inwestora „Invest in Wielkopolska” jest prezentacja 

walorów inwestycyjnych Wielkopolski oraz przekazanie aktualnych informacji w zakresie procesu 

inwestycyjnego, dostosowanych do bieżących realiów i uwarunkowań społeczno-gospodarczych.  

 

Poradnik „Invest in Wielkopolska” stanowić będzie kompendium wiedzy dla potencjalnych inwestorów 

na temat jak otworzyć i prowadzić biznes w Wielkopolsce. Będzie on przekazywany w ramach działań 

promocyjnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego o charakterze gospodarczym, m.in.  podczas 

targów na stoisku regionalnym Wielkopolski, a także podczas indywidualnych spotkań z inwestorami 

oraz w okresie trwałości Projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska”. 

 

2. Przedmiot zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja opracowanego w 2018 r. Poradnika dla inwestora                       

pn. „Invest in Wielkopolska”.  

 

Zamówienie obejmuje:  

a) opracowanie merytoryczne i graficzne Poradnika dla inwestora w języku polskim – w formacie 

word: maksymalnie 50.000 znaków w polskiej wersji językowej wraz z nowymi elementami 

graficznymi, takimi jak: zdjęcia, rysunki, grafiki, wykresy, mapki itp. 

b) przetłumaczenie nowej wersji Poradnika z języka polskiego na język angielski,   

c) przygotowanie nowej wersji Poradnika „Invest in Wielkopolska” w formie elektronicznej w obu 

wersjach językowych /plik pdf/. 

 

Poradnik ma zawierać m.in. aktualne informacje i dane statystyczne. Jednocześnie pod względem 

graficznym i funkcjonalnym ma być dostosowany do obecnych trendów i możliwości technicznych,                      

aby w jak najlepszy sposób prezentować walory inwestycyjne Wielkopolski oraz przekazywać 

informacje o procesie inwestycyjnym. 

 

Wykonawca zachowa bieżący kontakt z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest otrzymać 

akceptację na każdy element składowy zamówienia. Wykonawca będzie przekazywał materiał do 

akceptacji Zamawiającego za pośrednictwem uzgodnionego narzędzia do przesyłania dużych plików.  

 
Materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny być zgodne z zasadami dostępności cyfrowej oraz 

nie powinny przekraczać dopuszczalnych rozmiarów pliku (ok. 50 MB). 

 

Poradnik ma zawierać stopkę adresową Zamawiającego, kod QR z adresem strony internetowej 

wskazanej przez Zamawiającego oraz podpis pod znakami promującymi projekty finansowane  

w ramach programów regionalnych „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 

– 2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego”. 
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Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia koordynatora, do którego zadań należeć będzie m.in.: 

utrzymywanie płynności pracy związanej z realizacją zlecenia, nadzór nad pracownikami wykonującymi 

prace zlecone, utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym, rozwiązywanie sytuacji 

problemowych i ustalanie priorytetów. 

 

3. Elementy Przedmiotu Zamówienia: 

 

PU I - Opracowanie aktualizacji merytorycznej Poradnika dla inwestora „Invest in Wielkopolska” 

 

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania aktualizacji merytorycznej i graficznej zawartości 

poradnika na podstawie poniższej specyfikacji. Wykonawcy przysługuje prawo do zaproponowania 

modyfikacji treści wymienionej w specyfikacji, która każdorazowo powinna uzyskać akceptację 

Zamawiającego.  

 

Dane statystyczne użyte do opracowania merytorycznego poradnika pochodzić będą z wiarygodnych 

źródeł, w tym rejestrów państwowych lub badań i pomiarów wykonywanych przez podmioty 

wykazujące doświadczenie w tego typu działalności. Dane statystyczne powinny być aktualne 

przynajmniej na dzień 31.12.2020 r. Wykonawca powinien dostarczyć najaktualniejsze dostępne dane. 

W przypadku gdy z uzasadnionych powodów Wykonawca nie może spełnić tego warunku, winien 

wystąpić o zgodę Zamawiającego na wykorzystanie danych aktualnych przed dniem 31.12.2020 r.  

 

Specyfikacja treści poradnika dla inwestora „Invest in Wielkopolska”: 

 

a) Część I Wielkopolska – region sukcesu 

 

Opracowanie nowych treści: słowa wstępnego i zaproszenia do inwestowania w Wielkopolsce 

oraz po jednej lub dwóch wypowiedzi inwestora lub przedstawiciela inwestora prowadzącego 

działalność gospodarczą na terenie Wielkopolski.  

 

Dodatkowo część I zawierać będzie informacje o treści i strukturze niniejszego materiału.  

 

b) Część II Wielkopolska – region biznesu  

 

Podstawowe informacje o Wielkopolsce na tle kraju obejmujące: położenie regionu, panujący 

klimat, krótką historię, najważniejsze dane statystyczne - informacje opatrzone datą                              

(m.in. liczba ludności, struktura wiekowa ludności, powierzchnia, stopa bezrobocia, przeciętne 

wynagrodzenie, liczba podmiotów gospodarczych w tym z udziałem kapitału zagranicznego, 

PKB, dane na temat ratingu), najważniejsze miasta, połączenia lotnicze, kolejowe, drogowe, 

ekonomiczne przewagi regionu, w tym inteligentne specjalizacje, krajowe i regionalne 

instytucje publiczne oraz instytucje otoczenia biznesu wspierające inwestorów, w tym 

Międzynarodowe Targi Poznańskie, ośrodki naukowo-badawczo-edukacyjne, liczba studentów 

oraz przykłady zrealizowanych inwestycji zagranicznych. 

 

c) Część III Wielkopolska – najlepsze miejsce dla Twojej inwestycji  

 

Informacje na temat dostępnych zachęt inwestycyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 

r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2020 poz. 1752 z późn. zm) – Polska Strefa Inwestycji, 
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zasady funkcjonowania dotychczasowych specjalnych stref ekonomicznych do 2026 r., 

przykłady dobrych praktyk inwestycyjnych – inwestorzy zagraniczni i krajowi w Wielkopolsce, 

strony internetowe zarządzających poszczególnymi obszarami zlokalizowanymi  

w Wielkopolsce wraz z danymi do kontaktu (w przypadku wersji językowej angielskiej broszury 

należy podać odnośniki do stron z danymi kontaktowymi osób obsługujących inwestorów  

w języku/językach obcych). 

Informacje na temat parków technologicznych, inkubatorów oraz parków przemysłowych 

działających w Wielkopolsce wraz z opisem profilu ich działalności, zasad funkcjonowania, 

adresami stron internetowych www i danymi kontaktowymi (pl/ang). Ponadto instytucjonalna 

opieka inwestycyjna oferowana przez instytucje w regionie wraz z danymi do kontaktu  

w języku obcym oraz dostęp do elektronicznej bazy ofert inwestycyjnych. 

 

d) Część IV 10 kroków inwestora  

Opis procedury inwestycyjnej począwszy od zapytania Inwestora dotyczącego terenu pod 

przyszłą inwestycję, aż po uruchomienie działalności gospodarczej. Część zawierać będzie 

następujące etapy: Zebranie informacji na temat uwarunkowań rynkowych i prawno-

administracyjnych dla prowadzenia wybranej działalności gospodarczej; Poszukiwanie miejsca 

pod inwestycję; Założenie i rejestracja firmy; Zakup ziemi; Przygotowanie inwestycji – 

pozwolenia; Budowa siedziby/zakładu; Rekrutacja pracowników; Zatrudnienie pracowników; 

Infrastruktura telekomunikacyjna i informatyczna; Usługi Outsourcingowe. 

 

e) Część V  Co jeszcze warto wiedzieć?  

Dodatkowe informacje przydatne dla potencjalnych inwestorów przy uruchamianiu inwestycji 

w Polsce: Podział administracyjny Polski wraz z kompetencjami poszczególnych szczebli 

samorządu (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień gospodarczych i promocji 

inwestycyjnej); Zezwolenia na pobyt i pracę; System podatkowy i unikanie podwójnego 

opodatkowania; System ubezpieczeń społecznych; Przepisy celne; Przetargi publiczne. 

 

f) Część VI Finansowanie zewnętrzne – dodatkowe możliwości rozwoju 

Podstawowe informacje na temat możliwości skorzystania ze środków pomocy publicznej, 

dostępu do funduszy unijnych na poziomie krajowym i regionalnym oraz finansowania 

przedsięwzięć inwestycyjnych w formie kredytów, pożyczek i leasingu; Pomoc publiczna; 

Polska w Unii Europejskiej oraz Fundusze UE 2021-2027; Instytucje udzielające wsparcia  

w ramach funduszy unijnych; Kredyty, pożyczki, leasing – kolejne źródło finansowania; 

Wielkopolskie instytucje wspierające przedsiębiorców.  

 

g) Część VII Przewodnik adresowy  

Kontakty do najważniejszych instytucji państwowych i samorządowych oraz instytucji 

otoczenia biznesu zawierające pełną nazwę instytucji i adres strony internetowej. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ingerencji w merytoryczną zawartość Poradnika „Invest in 

Wielkopolska”: 

 

Sugerowane źródła danych statystycznych: 

 Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego; wydawnictwo cykliczne (roczne), Urząd 

Statystyczny w Poznaniu, 
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 Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego; Wydawnictwo 

cykliczne(miesięczne), Urząd Statystyczny w Poznaniu, 

 Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON 

 Wydawnictwo cykliczne (roczne), Urząd Statystyczny w Poznaniu, 

 Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego; Wydawnictwo cykliczne (kwartalne), 

Urząd Statystyczny w Poznaniu, 

 Handel zagraniczny; wydawnictwo cykliczne, Główny Urząd Statystyczny 

 dane statystyczne dla Wielkopolski dot. importu i eksportu (CAAC) 

 informacje na temat Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030 (RIS 2030) oraz 

inteligentnych specjalizacji Wielkopolski: http://iw.org.pl/woi/. 

 

PU II Aktualizacja graficzna Poradnika dla inwestora „Invest in Wielkopolska”  

 

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania nowej formy graficznej Poradnika „Invest in 

Wielkopolska”, uwzględniającej wykorzystanie dostarczonych przez Zamawiającego grafik, zgodnie  

z identyfikacją wizualną projektu „Gospodarna Wielkopolska” oraz Systemem Identyfikacji Wizualnej 

Województwa Wielkopolskiego. Materiały zostaną dostarczone koordynatorowi ze strony Wykonawcy 

po podpisaniu umowy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia wszystkich wytworzonych w związku z realizacją 

przedmiotu umowy zgodnie z zasadami promowania projektów finansowanych w ramach programów 

regionalnych. Szczegółowe wytyczne znajdują się pod adresem http://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-

projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r  

 

 

Przykład aktualnego zestawienia znaków (j. polski, j. angielski) w wersji pełnokolorowej: 

 

 

 
 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego co najmniej 2 projekty graficzne poradnika 

„Invest in Wielkopolska” w formie elektronicznej. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania 

we własnym zakresie wszystkich elementów graficznych (zdjęcia, rysunki, grafiki, wykresy, mapki itp.) 

stanowiących elementy kompozycji okładki i szaty graficznej poradnika. Autorskie prawa majątkowe 

dotyczące elementów graficznych (zdjęć, rysunków, grafik) przechodzą na Zamawiającego w ramach 

wynagrodzenia. 

 

PU III Przetłumaczenie zaktualizowanej wersji poradnika dla inwestora „Invest in Wielkopolska” 

 

Wykonawca dokona tłumaczenia zaktualizowanego Poradnika „Invest in Wielkopolska” na j. angielski. 

Warstwa graficzna word/ pdf/ ppt będzie tożsama z polską wersją językową. Wykonawca poświadczy 

tłumaczenie materiałów poprzez (podpis tłumacza i pieczęć). 

http://iw.org.pl/woi/
http://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
http://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r

