
Polska Akademia Nauk zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty  
na wykonanie  usług z zakresu 

 
DZIENNIKARSTWO NAUKOWE 

 
Do zadań dziennikarza należało będzie: 

 
 

 pisanie tekstów dotyczących bieżących wydarzeń naukowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań uczonych Polskiej Akademii Nauk 
(w tym: notatki z konferencji i innego rodzaju oficjalnych spotkań oraz uroczystości 
organizowanych przez PAN lub tych, w których przedstawiciele PAN biorą udział) 
przeznaczonych do publikacji na www.pan.pl oraz Naukaonline.pl, a także  
w materiałach lub publikacjach wskazanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji 
Nauki oraz redakcję magazynu PAN „Academia” 
od 15 – do 25 miesięcznie 

 przeprowadzenie – również w języku angielskim – wywiadów z zaproponowanymi 
przez siebie naukowcami oraz osobami wskazanymi przez Biuro Upowszechniania  
i Promocji Nauki oraz redakcję magazynu PAN „Academia” przeznaczonych  
do publikacji na www.pan.pl oraz Naukaonline.pl. 
1–4 miesięcznie 
(przewidziana łączna objętość powyższych materiałów: 65 do 80 tys. znaków). 
 
 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego, szczególnie w zakresie terminologii 
naukowej (nauki humanistyczne, ścisłe, biomedyczne, nauki o Ziemi) 

 znakomita orientacja w bieżących wydarzeniach naukowych w Polsce i na świecie 

 komunikatywność 

 przynajmniej 5-letnie doświadczenie w dziennikarstwie 

 dotrzymywanie krótkich terminów realizacji materiałów  
(newsy: 1 dzień, wywiady: 5 dni od ich przeprowadzenia), 
przy założeniu, że zamawiający uprzedza o konieczności obecności na konkretnym 
wydarzeniu najpóźniej tydzień przed jego datą. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia  
o maksymalnie 20%. 
 

Termin składania ofert 
 

Oferty zawierające CV, dwa przykłady wywiadów z naukowcami,  
dwa autorskie teksty naukowe oraz wysokość honorarium za stronę maszynopisu  

w standardzie 1800 znaków na stronę 
należy przesłać w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r. do godz. 12:00 

na adres katarzyna.czarnecka@pan.pl 
 

http://www.pan.pl/
http://www.pan.pl/


 
Kryteria oceny oferty: cena (40%), jakość (60%). 
 
Jakość będzie oceniana na podstawie: 
- zawartości merytorycznej - 20 pkt. (od 0 pkt. w przypadku widocznego braku przygotowania 
merytorycznego do przeprowadzenia wywiadu lub napisania tekstu oraz rażących błędów 
merytorycznych do 20 pkt za brak tego typu uchybień) 
- czystości języka - 20 pkt. (od 0 pkt. w przypadku rażących błędów gramatycznych, 
stylistycznych lub ortograficznych do 20 pkt. za doskonałość językową) 
- konstrukcji tekstów - 20 pkt. (od 0 pkt. w przypadku niedbałej i nieprzemyślanej struktury 
materiału, do 20 pkt. za prawidłową konstrukcję materiału). 
 
 
Oferty niekompletne zostaną odrzucone. 
 

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Wszelkie zapytania do Zamawiającego należy kierować drogą elektroniczną 
na powyższy adres poczty e-mail. 
 
Jednocześnie informujemy że w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania 
przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej 
oferty lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy. 

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie postępowania bez podania 

przyczyny lub zamknąć postępowanie nie dokonując wyboru wykonawcy. 

 

 


