
Monitorowanie i udostępnianie przeglądu mediów w okresie od 01.01.2019 r. 
do 31.12.2019 r.  

Polska Akademia Nauk z siedzibą w Warszawie, Pl. Defilad 1, 00-901 w celu 
rozeznania rynku zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym 
monitorowania i udostępniania przeglądu mediów  w okresie od 01.01.2019 r. do 
31.12.2019 r. 

I.    Opis zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest codzienny, całodobowy monitoring mediów 
drukowanych i elektronicznych ukazujących się w Polsce i na świecie, których listę 
zawiera załącznik nr 2 (radio, telewizja, Internet) prowadzony w oparciu o wskazane 
hasła dla Polskiej Akademii Nauk, które zostały podane w załączniku nr 1 

II.    Zakres usług: 
1. Wyszukiwanie przekazów medialnych dla ustalonych haseł w wydawnictwach 
prasowych i mediach elektronicznych ukazujących się w Polsce i na świecie. 

2. Stworzenie i archiwizowanie niedostępnej dla osób trzecich elektronicznej bazy 
danych wyszukanych przekazów medialnych oraz umieszczenie tej bazy na serwerze 
Wykonawcy. 

3. Stworzenie systemu wyszukiwania przekazów umieszczonych w bazie i 
umożliwienie Zamawiającemu korzystania z nich przez Internet, z możliwością 
zarejestrowania wyników wyszukiwania na dowolnym nośniku, według kryteriów w 
postaci: zagadnienie, hasło, data, autor, źródło, określone medium. 

4. Udostępnianie wyników monitoringu na platformie internetowej artykułów 
prasowych w formacie tekstowej, skanów w formie graficznej (pliki pdf), a także 
audycji radiowych oraz programów telewizyjnych w postaci linku do zapisanej audycji 
w formacie mp3 lub pliku video, umożliwiającym odtworzenie w komputerze 
wyposażonym w system Windows. 

Wszelkie informacje powinny być przekazywane w przejrzystym układzie graficznym 
składającym się co najmniej z następujących parametrów: tytuł publikacji, nazwa 
medium, data publikacji, numer strony, autor, monitorowane hasło, typ publikacji 
(artykuł, notatka, audycja, itp.), nacechowanie publikacji (negatywne, pozytywne, 
neutralne). 

5. Uaktualnienia i udostępnienia Zamawiającemu wyników wyszukiwania: 

 
a)  dla prasy (dzienników ogólnopolskich wraz z wydaniami regionalnymi, dzienników 
regionalnych, portali internetowych, tygodników, miesięczników oraz tytułów 

ukazujących się w sposób nieregularny a także prasy światowej) - w dniu ukazania 
się do godziny 9.00 

b) dla materiałów z monitorowanych audycji radiowych i telewizyjnych oraz z portali 
internetowych - w ciągu maksymalnie dwóch (2) godzin od emisji, w wersji 
elektronicznej przez platformę internetową. Wynik monitoringu portali internetowych 
przedstawiony będzie jako link do strony www, gdzie znajduje się dana informacja 
oraz skan do pliku (PDF lub JPG). 



6. Wykonawca zobowiązany będzie, w przypadku zwiększenia liczby lub modyfikacji 
listy haseł a także rozszerzenia listy przeglądanych mediów (maksymalnie 20  nowych 
haseł tematycznych lub mediów poddanych codziennemu przeglądowi) przez 
Zamawiającego, do dokonania modyfikacji bezpłatnie. 

7. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu całodobowy dostęp do bazy wyszukanych  
przekazów medialnych z dowolnego komputera po zalogowaniu. 

8. Wykonawca udostępni liczbę kont dostępowych do platformy zgodną z aktualnymi 
potrzebami Zamawiającego. Liczba kont będzie mogła być dowolnie zwiększana lub 
zmniejszana przez Zamawiającego w trakcie trwania zamówienia. Zwiększenie liczby 
kont dostępowych nie powoduje konieczności aneksowania umowy. 

9. Na platformie udostępniane będą wyniki monitoringu ze wszystkich mediów: prasy, 
radia, telewizji oraz Internetu. 

10. Wykonawca zobowiązany będzie do zamieszczenia do godziny 8.30 na profilu 
Zamawiającego i przesłaniu na konta poczty elektronicznej Zamawiającego, Biuletynu 
z bezpośrednim dostępem do treści z danego dnia. Dostęp do treści archiwum będzie 
możliwy po zalogowaniu. Wykonawca umożliwi dostęp zarówno do materiałów 
oryginalnych (wycinki prasowe) jak i przetworzonych na tekst i zapewni opcję 
wydruku materiału w formacie A4 bez względu na rozmiar materiału oryginalnego 
(PDF). Udostępnianie całych oraz fragmentów materiałów prasowych zarówno w 
oryginale jak i  przetworzonych na tekst nie może prowadzić do naruszenia praw osób 
trzecich. Odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich związane z 
ochroną praw autorskich w pełni ponosi Wykonawca. 

11. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) prowadzenia szczegółowych statystyk i raportów dotyczących monitorowanych 
publikacji;  

 
b) zachowania tajemnicy w zakresie jakości i rodzaju gromadzonych informacji oraz 
poszczególnych użytkowników bazy wyszukanych materiałów; 

 
c) umożliwienia przeniesienia Zamawiającemu na własny nośnik i na własny koszt 
całej bazy zgromadzonych przekazów medialnych w każdej chwili, na żądanie 
Zamawiającego. 

12. Wykonawca oświadcza, że ma możliwość korzystania zgodnie z prawem, z 
mających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) materiałów 

wyselekcjonowanych w całości lub w znacznej części podczas przeprowadzanego 
monitoringu w zakresie umożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania umowy do przekazania 
Zamawiającemu kodu dostępu do serwisu. 

III.    Złożona oferta powinna zawierać: 
1.    Informację na temat Wykonawcy 
2.    Informację na temat ceny wykonania usługi tj. miesięczną stawkę netto usługi 



oraz miesięczną stawkę brutto usługi, 
3.    Próbkę - Potencjalny oferent zobowiązany jest do wykonania bezpłatnego 
monitoringu testowego z 3 dni – od 22, 23, 26.11.2018 r. i udostępnienie go Polskiej 
Akademii Nauk łącznie z ofertą. 

IV.    Termin składania ofert 
Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres promocja@pan.pl do dnia 
29.11.2018 r. 

VI.    Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z 
Wykonawcami: 
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Bartosz Sumowski 
tel.: 22 182 66 11 
e-mail: promocja@pan.pl 

 
 

Załącznik nr 1 
 
do postępowania dotyczącego monitorowania i udostępniania przeglądu mediów – 
grupa haseł PAN 
 
 
Polska Akademia Nauk 
PAN 
Instytut PAN 
Jednostka naukowa PAN 
Polityka Naukowa 
Prof. Stanisław Czuczwar 
Prof. Jerzy Duszyński 
Prof. Elżbieta Frąckowiak 
Prof. Edward Nęcka 
Prof. Paweł Rowiński 
Tadeusz Latała 
Prezes PAN 
Wiceprezes PAN 
Kancelaria PAN 
Akademia Młodych Uczonych 
Polish Academy of Sciences 
 
Załącznik nr 2 
do postępowania dotyczącego monitorowania i udostępniania przeglądu mediów – 
lista wydawnictw prasowych i mediów elektronicznych ukazujących się w Polsce 
podlegających monitorowaniu dla haseł PAN 
 
 
PRASA 
 
Codzienna 
 
Dziennik Gazeta Prawna (kraj i Warszawa) 
Dziennik Polski (wszystkie wydania lokalne) 

mailto:promocja@pan.pl
mailto:promocja@pan.pl


Fakt 
Financial Times 
Gazeta Wyborcza (wydanie ogólnopolskie i wszystkie wydania lokalne) 
Metro (Warszawa) 
Rzeczpospolita 
Nasz Dziennik 
Życie Warszawy 
Super Express 
The Wall Street Journal 
 
Tygodniki i periodyki 
 
Do rzeczy 
Dziennik Zachodni (wszystkie wydania lokalne) 
Forum 
Newsweek Polska 

NIE 
Polityka 
Przegląd 
Przekrój 
The Economist 
The Warsaw Voice 
Tygodnik powszechny 
Warsaw Business Journal 
Wprost 
 
Miesięczniki 
 
Astronomia 
Focus 
Focus Extra 
Forbes 
Gazeta Bankowa 
Liderzy Innowacyjności 
Polish Market 
Polityka 
Stolica 
Świat nauki 
Wiedza i życie 
 
Okazjonalne  
 
Focus – wydanie specjalne 
Polityka – wydanie specjalne 
Wiedza i Życie – numer specjalny 
Newsweek – wydanie specjalne  

 

RADIO i TELEWIZJA 

TVP – wszystkie kanały 
TVN, TVN 24, TVN CNBS Biznes 
Polsat, Polsat News, Polsat News 2 
TV Puls, TV Puls 2 



TV 4 
TV Trwam 
TV Biznes 
Superstacja 
TV Republika 
Fokus 
TTV 
Radio TOK FM 
RMF FM 
Radio ZET 
Radio WAWA 
Radio PIN 
Polskie Radio, program 1, 3, 4, Polskie Radio 24 oraz rozgłośnie regionalne 
Radio Warszawa 106,2 FM 
Radio VOX 
Radio dla Ciebie 

Radio Merkury 
 

INTERNET 

Fora internetowe i komentarze 
Portale społecznościowe 
Blogi naukowe  
Portale naukowe: m. in. Nauka w Polsce 

Strony urzędów centralnych 

 

ZAGRANICZNE MEDIA 

- stacje radiowe 

- stacje telewizyjne 

-prasa codzienne i czasopisma w tym: 

Nature 

Scientific American 

Science 

Zagraniczny przegląd Mediów w szczególności dotyczy krajów: 

Austria 

Belgia 

Chiny 

Japonia 

Hiszpania 

Francja 

Niemcy 

Szwecja 



Ukraina 

USA 

Wielka Brytania 

Włochy 

 


