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Zał cznik do zapytania ofertowego na wykonanie usługi: przygotowanie i produkcja filmu
w formie reporta u przedstawiaj cego funkcjonowanie Innowacyjnych Klubów Przedsi biorczo ci
w szkołach gimnazjalnych na terenie Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przygotowanie i produkcja filmu w formie reporta u przedstawiaj cego funkcjonowanie
Innowacyjnych Klubów Przedsi biorczo ci w szkołach gimnazjalnych na terenie
Województwa Mazowieckiego
na potrzeby projektu pn. Jestem aktywny – b d przedsi biorc współfinansowanego ze rodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jako ci usług
wiadczonych przez instytucje wspieraj ce rozwój przedsi biorczo ci
i innowacyjno ci Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiotem zamówienia jest usługa w postaci przygotowania i produkcji 7-minutowego filmu
w formie reporta u przedstawiaj cego funkcjonowanie Innowacyjnych Klubów Przedsi biorczo ci
utworzonych w ramach projektu w pi ciu szkołach gimnazjalnych na terenie Województwa Mazowieckiego
(Przytyk, Przysucha, Jedli sk, Wieniawa, Wolanów,). Zamówienie obejmuje pełny pakiet usług w zakresie
przygotowania i produkcji filmu, tj. opracowanie scenariusza, wykonanie zdj , monta , przygotowanie
oprawy graficznej, podkładu d wi kowego, usługi lektora.
Zakres usługi w ramach niniejszego zamówienia obejmowa b dzie co najmniej:
1.

Opracowanie scenariusza 7-minutowego filmu.
Wykonawca odpowiedzialny b dzie za przygotowanie scenariusza filmu wg nast puj cych
zało e : Głównym celem jest przedstawienie w materiale filmowym zasad funkcjonowania
Innowacyjnych Klubów Przedsi biorczo ci utworzonych w ramach projektu w pi ciu szkołach
gimnazjalnych na terenie Województwa Mazowieckiego. Materiał filmowy skierowany b dzie do
wskazanych odbiorców projektu oraz wszelkich osób zainteresowanych. Projekt scenariusza filmu,
musi zosta zaakceptowany przez Zamawiaj cego. W oparciu o zaakceptowany scenariusz zostanie
zrealizowany materiał filmowy.
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Realizacja scenariusza.
Na podstawie scenariusza zostanie zrealizowany projekt filmu, który zostanie przekazany do
akceptacji Zamawiaj cego. W stosunku do przedstawionego projektu Zamawiaj cy ma prawo
zgłosi uwagi lub zastrze enia, które Wykonawca zobowi zany jest uwzgl dni przy opracowaniu
wersji ostatecznej filmu. Powielenie filmu nast pi po jego ostatecznej akceptacji przez
Zamawiaj cego.

3.

Opracowanie podkładu muzycznego.
Wykonawca zaproponuje jako podkład muzyczny - lini

melodyczn

oraz uzyska od

komputerow

oraz uzyska od

Zamawiaj cego jego akceptacj .
4.

Wykonawca zaproponuje opraw

graficzn

i animacj

Zamawiaj cego jego akceptacj .
5.

Przystosowanie filmu do emisji w telewizji i Internecie.

6.

Wykonanie 10 kopii filmu i przekazanie na płytach DVD na wskazany przez Zamawiaj cego adres.

7.

Nadruk na okładce płyty informacji zawieraj cej tytuł projektu,

ródło współfinansowania filmu

wraz

zachowaniem

z

niezb dnym

oznakowaniem,

logo

projektu,

z

obowi zuj cej

w projekcie wizualizacji - zgodnej z Wytycznymi dotycz cymi oznaczania projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8.

Minimalne wymagania techniczne dla produkcji filmu:
•

cie ka d wi kowa - format 48 kHz, 24 bit stereo, mix zmasterowany - 10dB

•

kamera u ywana do produkcji powinna by w standardzie XDcam / IMX lub
wy szym,

•

forma produkcji musi by zgodna z wymogami emisyjnymi materiałów telewizyjnych
w standardzie PAL.

9. Zamawiaj cy wymaga, aby zgranie

cie ek d wi kowych, nagranie lektora, mastering

zrealizowane zostały w profesjonalnym studio d wi kowym.
10. Postprodukcja – monta i ud wi kowienie filmu.
Logotypy oraz informacja o współfinansowaniu filmu ze rodków UE znajdzie si na pocz tku i na
ko cu filmu w postaci slajdów i musi by zgodna z Wytycznymi dotycz cymi oznaczania projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
11. Wykonawca odpowiedzialny b dzie za cisł współprac z przedstawicielami Zamawiaj cego, w
tym za bezpo rednie uzgodnienia w zakresie:
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• terminu realizacji materiału w ich siedzibach/wskazanych miejscach,
• dokonywanie bie cych ustale dot. realizacji poszczególnych etapów filmu,
• autoryzacji wypowiedzi,
• akceptacji materiałów cz stkowych.
Zamawiaj cy ze swej strony doło y wszelkich stara , aby ułatwi

Wykonawcy współprac

z podmiotami współuczestnicz cymi w realizacji filmu.
12. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do wgl du w realizacj prac oraz wnoszenia poprawek na
ka dym etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
13. W dniu odbioru filmu zostanie dokonane jego sprawdzenie pod wzgl dem kompletno ci
i zgodno ci technicznej z ofert Wykonawcy. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo nie przyj cia
filmu z powodu złej jako ci materiału wideo lub audio i mo e wymaga od Wykonawcy jego
poprawienia (w ramach ceny oferty zło onej przez Wykonawc ).
14. Pokrycie

zobowi za

cywilno-prawnych

zwi zanych

z

utrwaleniem,

wykorzystaniem

i upowszechnianiem wizerunku osób bior cych udział w filmie.
Wykonawca zobowi zany b dzie do pokrycia wszelkich zobowi za

cywilno-prawnych

zwi zanych z utrwaleniem, wykorzystaniem i upowszechnianiem wizerunku osób bior cych udział
w filmie oraz materiałów zrealizowanych na terenie szkół, które wykorzystane zostan w filmie.
14. Wykonawca zobowi zany b dzie do informowania,
z udziałem

e niniejsze zadanie jest realizowane

rodków finansowych pochodz cych z Unii Europejskiej. Wizualizacja działa

realizowanych w zwi zku z zadaniem zgodna b dzie z zasadami i wymaganiami obowi zuj cymi
dla

realizowanego

projektu

(oznakowanie

materiałów

elektronicznych

i drukowanych).
15. Przekazanie praw autorskich.
Wykonawca przeka e Zamawiaj cemu wszelkie autorskie prawa maj tkowe do filmu,
umo liwiaj ce Zamawiaj cemu emisj i dystrybucj filmu w dowolnej liczbie i na dowolnych
no nikach na wszystkich mo liwych polach eksploatacji. Wykonawca zezwala Zamawiaj cemu na
wykonywanie zale nego prawa autorskiego.

16. Po podpisaniu umowy Zamawiaj cy przeka e:
• logotypy niezb dne do prawidłowego oznakowania filmu oraz logo projektu,
• materiały informacyjne dot. projektu Jestem aktywny – b d przedsi biorc .

17. Okres realizacji zamówienia: do 16 grudnia 2011 r. stworzenie i dostarczenie na wskazany przez
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Zamawiaj cego adres ostatecznej wersji płyt z filmem.

Zamawiaj cy informuje, e wszelkie nazwy własne u yte w opisie przedmiotu zamówienia, okre laj
wymagany

standard

jako ci

usług.

Dopuszcza

si

mo liwo

w ofercie rozwi za równowa nych o walorach nie gorszych ni opisane w opisie.
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przedstawienia

