
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

Monitoring mediów wraz z analizą treści i kategoryzacją publikacji 

Czas realizacji 

1.01.2022 do 31.12.2022  

Zakres monitoringu  

Pełny monitoring mediów (bez limitów) na hasła powiązane z działalnością Centrum Nauki 

Kopernik: 

Centrum Nauki Kopernik, Planetarium Centrum Nauki Kopernik, Festiwal Przemiany, Wieczór 

dla Dorosłych, Dzień Tesli, nowe eksponaty w Centrum Nauki Kopernik, Klub Młodego 

Odkrywcy/Forum KMO, Famelab, Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego (PPK), Klub 

Kopernika, Pokazać – Przekazać, ESERO, rzecznicy nauki, can-sat, SPiN, Piknik Naukowy, Szkoła 

bliżej nauki, Naukobus, Planetobus, Nauka dla Ciebie, Szkoła Bliżej Nauki, Modułowe Pracownie 

Przyrody, wystawa Przyszłość jest dziś, wystawa o przyszłości, Przyszłość w Centrum, Noc 

Spadających Gwiazd/Perseidy, Interakcja – Integracja, Galaktyka Kobiet, Prosto z nieba, 

Wystawa Rowery, SOWA (Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności), E-KOPERNIK, koncerty 

pod gwiazdami, Prosto z Nieba, oferta CNK jako element szerszej oferty 

kulturalnej/rozrywkowej/edukacyjnej 

Publikacje nie związane bezpośrednio z działalnością CNK, w tym: 

- CNK jako punkt orientacyjny w przestrzeni miasta,  

- CNK jako inwestycja (budynek lub przedsięwzięcie na które przeznaczono środki unijne) 

- CNK jako jedna z instytucji miejskich 

- inne 

Centrum Nauki Kopernik zastrzega sobie możliwość dodania do 10 haseł w ciągu trwania 

umowy; 

Raportowanie 

Przedmiotem usługi będzie dzienne, miesięczne i roczne raportowanie publikacji 

zawierających powyższe hasła: ogólnie (wszystkie publikacje) oraz szczegółowo– wg listy 

monitorowanych haseł szczegółowych.  

Raportowanie odbywa się w cyklu miesięcznym i rocznym. Raporty powinny  zawierać analizy 

na poziomie ogólnym i w rozbiciu na poszczególne kategorie (opisane wyżej).  

Udostępnianie monitoringu 

Zmonitorowane publikacje będą udostępnione przez Wykonawcę w formie online 

zapewniającą możliwość obejrzenia pełnego materiału przez cały okres obowiązywania umowy 

Zmonitorowane publikacje będą dostępne wraz z modułem analitycznym umożliwiającym 

dokonywanie samodzielnych analiz w zakresie: monitorowane hasło, czas publikacji, temat 



publikacji, tytuł medium, nazwa medium, autor, odbiorcy, ekwiwalent reklamowy, autor, 

wydźwięk publikacji, interakcje, aktywność, angażowanie) 

Medium (prasa, TV, Radio, portale, social media (w podziale na kanały: FB, Tik Tok, 

Instagram, YouTube, Inne), blog, forum, foto, wideo, komentarze, podcasty) 

Archiwizacja 

Wykonawca na koniec zlecenia przekaże Zamawiającemu w celach archiwizacyjnych wszystkie 

materiały objęte monitoringiem na nośniku lub nośnikach zewnętrznych typu dysk zewnętrzny 

typu SDD, interfejs USB: 3.0.  

 


