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Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego na wykonanie redakcji językowej i korekty językowej tekstów składających 

się z 10 legend związanych z województwem świętokrzyskim 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie redakcji językowej i korekty językowej tekstów, 

składających się z 10 legend związanych z województwem świętokrzyskim, które będą wykorzystane  

w tworzeniu audiobooków.  

Łącznie zaplanowanych zostało 10 legend objętych projektem: 

1.Legenda o powstaniu Kielc 

2. Emeryk –powstanie św. Krzyża 

3. Legenda o Pielgrzymie 

4. Powstanie Gołoborza 

5. Legenda o Zbóju Madeju 

6. Legenda o Zbóju Kaku 

7. Legendy Zamku w Chęcinach 

8. Źródło Św. Franciszka 

9. Sabaty-Czarownice Świętokrzyskie 

10. Legenda o Halinie Krępiance 

 

II USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie redakcji językowej i korekty językowej tekstów 

składających się z 10 legend, których łączna objętość nie powinna przekroczyć 40 standardowych stron 

A4 tekstu. W ramach przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dla każdej z 

legend następujących czynności: 

• redakcja oraz korekta językowa i stylistyczna tekstu, w tym w szczególności: 
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 poprawienie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, literówek, 

 poprawienie błędów językowych i powtórzeń, 

 poprawianie stylu zdań, szyku zdań i weryfikacja logiczna zdań. 

Redakcja oraz korekta językowa i stylistyczna przeprowadzona zostanie na podstawie materiałów 

przekazanych przez Zamawiającego w formie elektronicznej (format .doc lub .docx). Łączna objętość 

tekstu wszystkich 10 legend  zakłada nie więcej niż  60 000 znaków ze spacjami. Zamawiający 

każdorazowo zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia poprawek i zmian będących wynikiem redakcji 

oraz korekty językowej i stylistycznej tekstu Wykonawcy oraz wprowadzania poprawek.  

 

III WYKONAWCA: 

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy teksty niezbędne do opracowania przedmiotu Zamówienia, 

etapowo tj. po finalnym opracowaniu każdej legendy  od strony merytorycznej, drogą mailową na 

wskazany adres.  

2. W ramach przygotowania do realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) nanoszenia poprawek na przygotowywany materiał w oparciu o sugestie wyrażone przez 

Zamawiającego, 

b) przekazywania Zamawiającemu na bieżąco uwag i wniosków oraz ewentualnych rekomendacji  

w sprawie wątpliwości, które pojawią się przy okazji realizacji przedmiotu Zamówienia; ponadto 

Wykonawca jest zobowiązany raportować o stanie prac na każde żądanie Zamawiającego, 

c) profesjonalnego wykonania przedmiotu Zamówienia oraz dysponowania wszystkimi narzędziami 

i urządzeniami technicznymi koniecznymi do prawidłowej realizacji przedmiotu Zamówienia. 

3. Wykonawca ubiegający się o możliwość przygotowania przedmiotu Zamówienia powinien wykazać 

się bezstronnością i niezależnością, a także niezbędnym doświadczeniem oraz dyspozycją osób  

o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie realizacji tego typu zadań. 

4. Wykonawca, musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 

ludzkim do wykonania niniejszego Zamówienia. W realizację przedmiotu zamówienia będzie 

zaangażowana co najmniej jedna osoba - posiadająca doświadczenie w redagowaniu i korekcie 

tekstów, tj. w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert opracowywała 

teksty do publikacji popularyzatorskich, informacyjnych w ramach których odpowiedzialna była za 

redakcje językową i korektę językową części pisemnej. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 14 września 2020 r 


