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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie scenariusza i realizacja dwóch filmów promujących 

działalność Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej– w wersji dłuższej 11 minutowej (+/- 60 sek.) 

oraz krótszej 8 min (+/- 30 sek.).   

Zakres usług świadczonych przez Wykonawcę: 

1. Przygotowanie tekstu lektorskiego w konsultacji z Zamawiającym. Tekst lektorski będzie 

czytany przez profesjonalnego lektora, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Realizacja podkładu muzycznego do każdej wersji czasowej. Muzyka musi oddawać charakter 

filmu, być dopasowana do obrazu, mieć wyrazistą dynamiczną ścieżkę dźwiękową 

dostosowaną do wymagań współczesnego odbiorcy. Zamawiający otrzyma wcześniej  

do wyboru 3 propozycje ścieżki dźwiękowej. Podkład muzyczny może stanowić utwór specjalnie 

w tym celu skomponowany lub istniejący utwór muzyczny, do którego Wykonawca posiada 

prawa autorskie. Realizacja podkładu muzycznego zostanie przeprowadzona  

po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego. 

2. W filmach promujących MCPS powinni wystąpić co najmniej dwaj przedstawiciele Samorządu 

Województwa Mazowieckiego, w tym Marszałek Województwa Mazowieckiego, Członek 

Zarządu Województwa Mazowieckiego odpowiedzialny za działania Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej oraz Przewodniczący Mazowieckiej Rady Seniorów. 

3. Wstęp: Infografika, w której lektor przedstawi główną ideę działalności Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej, wskaże na jej cele, problemy, które rozwiązuje i sukcesy.  

4. Rozwinięcie tematu: Prezentacja wybranych podmiotów współpracujących z Mazowieckim 

Centrum Polityki Społecznej. Lista wybranych podmiotów stanowi załącznik nr 1  

do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Podczas prezentacji wybranych podmiotów lektor 

lub przedstawiciele podmiotów opowie/-dzą krótko czym zajmuje się dany podmiot.  

5. Przedstawiciele wybranych podmiotów lub lektor krótko przedstawią pozytywy związane  

z odnalezieniem się w tej formie pracy lub optymistycznie pokażą jak zmieniło się ich życie  

po skorzystaniu ze wsparcia lub udziale w programach realizowanych przez Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej.  

6. Hasło promujące: W filmie musi się znaleźć scena, w której wypowiedziane jest zaproponowane 

przez Wykonawcę hasło promujące Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wykonawca 

zaproponuje przykładowe hasła do ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego. Hasło ma być 

krótkie, nawiązujące do idei Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

7. Zakończenie: Graficzna prezentacja wybranych podmiotów współpracujących z Mazowieckim 

Centrum Polityki Społecznej (załącznik nr 1).  

8. W ramach produkcji filmu Wykonawca: 



1) Przedstawi koncepcję kreacyjną i scenariusze filmów. Scenariusz podlega akceptacji 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag i zmian,  

aż do uzyskania ostatecznej akceptacji. Koncepcja kreacyjna i scenariusze filmów muszą 

być w pełni autorskie. Wszystkie materiały składające się na gotowe publikacje (postacie, 

rysunki, teksty, dialogi) użyte w materiałach filmowych muszą mieć uregulowane kwestie 

majątkowych praw autorskich, które będą mogły być przekazane bez ograniczeń  

na Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. 

1) Przedstawi zamawiającemu propozycję głosu lektora do akceptacji przez Zamawiającego.  

2) Przygotuje harmonogram poszczególnych prac nad filmem, który przekaże 

Zamawiającemu w terminie maksymalnie do 2 dni od dnia podpisania umowy; 

3) Zapewni profesjonalną ekipę zdjęciową dysponującą odpowiednim sprzętem do nagrania 

obrazu i dźwięku w formacie 4K, składającą się z co najmniej 5 osób (reżysera,  

2 operatorów kamer 4K, realizatora dźwięku, wizażysty) oraz dysponującą sprzętem  

do ww. nagrań i własnym transportem;  

4) Zrealizuje nagrania filmowe tzw. „świadectw pracowników”, tworzących lub pracujących  

w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej co najmniej 6 osób; 

5) Przygotuje – bezpośrednio przed nagraniem – osoby występujące w filmach do nagrań 

(dotyczy sposobu wypowiedzi, techniki mówienia do mikrofonu, występowania przed 

kamerą, wykonania ich make up’u przez wizażystę itp.); 

6) Przygotuje i nagra materiały filmowe, w tym ujęcia lotnicze z drona, uzgodnione  

z Zamawiającym. Materiały filmowe powinny być wsparte techniką zdjęciową przekazującą 

nowoczesność i potencjał podmiotów ekonomii społecznej współpracujących  

z Mazowieckie Centrum Polityki Społeczne. 

7) Zrealizuje profesjonalny montaż materiałów filmowych, w tym montaż obrazu i dźwięku, 

oprawę graficzną, podkład muzyczny, animacje komputerowe, efekty specjalne użyte  

przy montażu oraz napisanie i nagranie tekstu dla lektora. Wykonawca powinien oferować 

nowoczesny przekaz wsparty dynamicznym montażem i dopasowanym podkładem 

muzycznych. 

8) Wykonawca wykorzysta archiwalne materiały Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

9) Przedstawi projekty częściowe Zamawiającemu. Głos decydujący w odniesieniu  

do ostatecznego kształtu audycji otrzymuje Zamawiający, który ma prawo zgłaszać uwagi 

lub zastrzeżenia (do momentu uzyskania oczekiwanego efektu);  

10) Uwzględni w planie działań związanych z produkcją filmu promocyjnego, realizację 

materiałów filmowych w różnych miejscowościach na terenie województwa mazowieckiego. 

11) Zmontowany/wyprodukowany film promocyjny będzie w formacie Full HD, w formacie 16:9, 

dźwięk stereo, materiał filmowy zostanie poddany profesjonalnej koloryzacji, odpowiedni do 

emisji w telewizji, Internecie, na komputerze, DVD. Całość zostanie zmontowana high 

endowymi programami, dającymi najlepszą jakość obrazu oraz finalnie zrealizowany 

zostanie profesjonalny authoring pod DVD (będą one stanowiły załączniki do protokołu 

odbioru pracy). Materiał filmowy musi spełniać wymogi naziemnych i satelitarnych stacjach 



telewizyjnych działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, ponadto materiał filmowy 

musi spełniać wymogi emisji w kampanii internetowej z należytym zachowaniem wysokiej 

jakości dźwięku i obrazu; 

12) Przekazanie autorskich praw majątkowych do filmu, w tym majątkowych praw autorskich 

do wszystkich wyników prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, mających 

charakter utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. Nr 666, z późn. zm.). Przeniesienie majątkowych 

praw autorskich następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy,  

bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie pól:  

a) utrwalania przedmiotu umowy dowolną techniką na jakichkolwiek nośnikach;  

a) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy przedmiotu umowy, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b) łączenia z innymi utworami;  

c) trwałe lub czasowe zwielokrotniania przedmiotu umowy, w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką;  

d) publiczne wykorzystania utworu (wykonanie, wystawienie, odtworzenie, 

wyświetlenie), w szczególności poprzez udostępnienie utworu i jego części 

wszystkim zainteresowanym;  

e) wypożyczania lub udostępniania zwielokrotnionych egzemplarzy  

oraz wprowadzenie do obrotu;  

f) wprowadzania do pamięci komputera;  

g) wprowadzania w całości lub w części do sieci Internet w sposób umożliwiający 

transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem 

materiałów w pamięci.  

13) Wskaże na osobę reżysera filmów, który dysponował będzie doświadczeniem  

w reżyserowaniu filmów na zlecenie jednostek budżetowych. Doświadczenie reżysera 

będzie oceniane przez Zamawiającego. 

14) Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym na każdym etapie prac 

oraz uwzględniać jego uwagi i spostrzeżenia. 

15) Termin realizacji zamówienia: do 10 dni od podpisania umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Lista podmiotów współpracujących z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. 

 

1. Dom Dziennego Pobytu Dla Osób Starszych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mińsku 

Mazowieckim 

2. Uniwersytet II i III Wieku w Cegłowie 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie 

4. Koło Gospodyń Wiejskich w Podcierniu 

5. Dom Pomocy Społecznej w Jedlinie 

6. Zakład Aktywizacji Zawodowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach 

7. Spółdzielnia Socjalna „Zioła Siedleckie” w Siedlcach 

 

 


