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ZAPYTANIE OFERTOWE: Realizacja filmu. 

W prowadzonym post ępowaniu otrzymano zapytanie: 

W nawi ązaniu do zapytania ofertowego na przygotowanie 3 filmów bardzo prosz ę  o udzielenie nam 

odpowiedzi na poni ższe pytania: 

1. Czy opracowanie scenariusza nagra ń  le ży w gestii Wykonawcy? Je żeli tak, to czy Zmawiaj ący 

mo że udzieli ć  w tym zakresie pomocy merytorycznej? 

2. Ile stron tekstu nagra ń  lektorskich przewiduje Zamawiaj ący? 

3. Jaką  ilo ścią  materia łów archiwalnych dysponuje Zamawiaj ący i jaka jej cz ęść  ma być  
docelowo wykorzystana w filmie? 

4. Na czym dok ładnie ma polega ć  dystrybucja filmu do wybranych szkó ł  regionu? Jaka jest ilo ść  

szkó ł  obj ę tych dystrybucj ą? Czy film ma być  przekazany w wersji na DVD czy te ż  Zamawiający 

dopuszcza wys łanie filmu w formie elektronicznej? 

5. Na czym dokładnie ma polega ć  emisja filmu w lokalnej TV? Czy Zamawiaj ący udzieli pomocy 

w zakresie uzyskania zgody na emisj ę  filmów 

Odpowied ź : 

1. Tak, opracowanie scenariusza le ży w gestii Wykonawcy i oczywi ście Zamawiający udzieli 

pomocy merytorycznej. 

2. Ilo ść  stron nagra ń  lektorskich to oko ło 12 stron łącznie, jednak ilo ść  ta mo że ulec zwi ę kszeniu 

w zale żno ści od wypracowanych scenariuszy. 

3. Zamawiaj ący dysponuje kompletem materia łów potrzebnych do przygotowania scenariuszy i 

udostępni je nieodp łatnie Wykonawcy. Zamawiaj ący nie dysponuje materia łami filmowymi, 

jednak charakter zamawianych filmów nie narzuca na wykonawcę  wykorzystywanie takich. 

4. Pod pojęciem „dystrybucja do wybranych szkó ł" — Zamawiający rozumie potwierdzone 

dostarczenie przez wykonawc ę  10 kopii filmu do ka żdej z 25 szkó ł  z terenu Parku i okolicy 

(lista z adresami stanowi ć  będzie za łącznik do umowy). Forma dostarczenia tj. osobi ście czy 

te ż  np. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru — do wyboru przez Wykonawcę . 
Wykonawca zobowi ązany jest przedstawi ć  potwierdzenie dostarczenia np. list ę  z 

pieczęciami instytucji lub pocztowe potwierdzenia odbioru przesy łki. Film musi by ć  
przekazany w formie p łyt DVD. 

5. Emisja ma polega ć  na wykupieniu czasu antenowego. Emisja materia łu powinna odby ć  się  w 

czasie antenowym pomi ędzy godzin ą  16:00 a 21:00. Emisja w TV powinna odbyć  si ę  w 

terminie od 1 lipca 2014 do 30 wrze śnia 2014, emisja zawiera minimum jedno odtworzenie 

ka żdej części i jedn ą  powtórkę  ka żdej z części- szczegó ły precyzowa ć  będzie umowa. Kwestia 

terminów i p łatno ści le ży po stronie Wykonawcy 
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