
Załącznik do zapytania ofertowego. 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa montażu filmów promujących PES/ES – wydarzenia 
targowe online, polegająca na przygotowaniu i produkcji czterech spotów informacyjno-
promocyjnych (2 x 15” i 2 x 30”) przeznaczonych do emisji na kanale Youtube, Facebook 
oraz Instagram, w celu promocji dwóch wydarzeń online - Mazowieckiego Jarmarku 
Rozmaitości oraz Bożonarodzeniowego Jarmarku Świątecznego - realizowanych przez Wydział 
Ekonomii Społecznej MCPS we wrześniu i grudniu br. 

Zamówienie obejmuje pełny pakiet usług (patrz załączona specyfikacja) w zakresie 
przygotowania i produkcji ww spotów z materiałów powierzonych przez Zamawiającego 
(gotowych, źródłowych materiałów graficznych i filmowych), tj. opracowanie scenariusza, 
montażu, udźwiękowienia i przygotowania oprawy graficznej.  

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe i pokrewne 
(prawa zależne) do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania 
wytworzonymi materiałami w tym do powielania, publikowania, edytowania oraz ich 
modyfikowania. Zamawiający ma prawo korzystać, rozpowszechniać i powielać wersje 
elektroniczne spotów w ilości i zakresie dowolnym. 

Termin realizacji. 

Przekazanie pierwszego pakietu dwóch gotowych spotów (15 i 30 sekundowego) 
dla pierwszego wydarzenia najpóźniej do 13 września 2021 roku oraz drugiego pakietu dwóch 
gotowych spotów (15 i 30 sekundowego) dla drugiego wydarzenia najpóźniej 
do 26 listopada 2021 roku 

Zdjęcia. 

Zamawiający nie planuje konieczności organizowania dni zdjęciowych. 

Język komunikacji.  

Język spotów musi być możliwie prosty, zrozumiały dla odbiorcy danego medium, nie może 
być oficjalny i urzędowy. 

Źródłowe materiały Zamawiającego. 

Zamawiający przewiduje przekazanie Wykonawcy następującego zestawu materiałów 
do wykorzystania przy tworzeniu scenariuszy i montaży spotów: 

• brief do scenariusza, 

• 2 logotypy wydarzeń internetowych + dedykowane grafiki ilustracyjne, 

• księga identyfikacji wizualnej MCPS, 

• 2 spoty PZLPiT Mazowsze, 

• filmowa relacja 10-15 minut z Gali wręczania wyróżnień MMES’21, 

• od 5 do 10 video wizytówek PES’ów (wg potrzeb) dla każdego wydarzenia, 

• zestaw wymaganych logotypów dla projektu unijnego. 

Mini-brief a propos pożądanego efektu końcowego. 

Przykład: jeden spot 30” dla Mazowieckiego Jarmarku Rozmaitości. 

Zamawiający chce w nim przekazać zachętę do odwiedzenia eventu online, który odbędzie się 23 września br. 
Na początku i końcu spotu muszą pojawić się logotypy (MCPS na początku, unijne na końcu). W tej klamrze 
chcemy pokazać flashowe migawki z Gali oraz video-wizytówek PES’ów. Główną atrakcją będzie występ Zespołu 
Mazowsze, który chcemy specjalnie wyeksponować. Przykładowy spot emitowany będzie odpłatnie na Youtube 
oraz wspomagająco przy pomocy mediów własnych – profil ekonomii społecznej na fb 
i Instagram.  



Dodatkowa specyfikacja do OPZ 

Przewidywany pakiet usług realizowanych przez wybranego Wykonawcę obejmie:  

1. opracowanie kompletu scenariuszy dla wszystkich spotów informacyjno-
promocyjnych (na etapie realizacji zamówienia): 

a) projekt wstępny jednego scenariusza dla spotu 30 sekundowego (na etapie 
składania ofert) dla pierwszego wydarzenia zostanie przekazany przez Wykonawcę 
wraz z formularzem oferty i będzie elementem oceny oferty, 

b) scenariusz oceniany na etapie składania ofert (jak również kolejne scenariusze 
dla pozostałych spotów) musi uwzględniać co najmniej: 

• czas spotu, odpowiadający czasowi jaki Zamawiający przeznaczył na dany spot, 

• spot powinien składać się z kilku/kilkunastu dynamicznych ujęć, w których 
intrygująco i interesująco zostanie zapowiedziane przedmiotowe wydarzenie 
(Mazowiecki Jarmark Rozmaitości), spot emitowany będzie w tygodniu 
poprzedzającym właściwą transmisję przedmiotowego wydarzenia, 

• zamieszczenie plansz informacyjnych, 
c) Zamawiający ma prawo wnosić uwagi, zgłaszać wskazówki i wytyczne do projektów 

poszczególnych scenariuszy w terminie 1 dnia roboczego od dnia przekazania 
zlecenia realizacyjnego; na podstawie zaakceptowanych scenariuszy zostanie 
zrealizowany materiał spotu; przez dzień roboczy rozumie się dni od poniedziałku 
do piątku z wyjątkiem przypadających na dni ustawowo wolne od pracy; 

d) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie uwagi Zamawiającego dotyczące 
projektów scenariuszy i przekazać Zamawiającemu ich poprawioną wersję 
w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania uwag. 

2. produkcję kompletu spotów: 
a) Wykonawca zobowiązany jest do wyprodukowania w sumie czterech spotów 

zgodnie z ostatecznie zaakceptowanymi przez Zamawiającego scenariuszami; 
wszystkie spoty muszą spełniać normy techniczne materiałów przeznaczonych 
do emisji na Youtubie, Facebooku i Instagramie z użyciem komputerów 
stacjonarnych i przenośnych oraz tabletów i telefonów komórkowych; 

b) spoty zostaną wyprodukowane z materiałów graficznych i filmowych 
udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego; sposób przekazania kompletu 
tych materiałów zostanie uzgodniony drogą mailową; 

c) montaż i udźwiękowienie spotów: 

• całkowity czas trwania spotów: 2 x 15 i 2 x 30 sekund, 

• parametry techniczne obrazu wg ww. wymagań, 

• wstępne montaże off-line’owe zostaną przedstawione do akceptacji; materiały 
zostaną skierowane do dalszej obróbki po uwzględnieniu wszystkich uwag 
i poprawek wniesionych przez Zamawiającego, 

• do każdego z pakietów spotów (jeden dla 1-go wydarzenia: 15 i 30 sekund 
oraz drugi dla 2-go wydarzenia: 15 i 30 sekund) Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu dwie wersje podkładu muzycznego, do którego Wykonawca 
posiada autorskie prawa majątkowe; podkład muzyczny powinien oddawać 
charakter realizowanego spotu; Zamawiający dokona ostatecznego wyboru 
utworu, 

• ostatnie plansza spotu musi zawierać zestaw logotypów wynikających z realizacji 
projektu „Koordynacji ekonomii społecznej na Mazowszu” 

d) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pierwszą oraz każdą kolejną roboczą 
wersję spotu w formacie elektronicznym, przy czym pliki filmowe, przesyłane 
do ostatecznej akceptacji, muszą być odpowiedniej jakości, maksymalnie zbliżonej 
do jakości ostatecznych plików i nie mogą budzić zastrzeżeń Zamawiającego. 



e) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania wszelkich uwag i zmian zgłaszanych 
każdorazowo przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej 
(e-mail) oraz ponownego przedstawienia ich do akceptacji w terminie 1 dnia 
roboczego od dnia otrzymania uwag/sugestii ze strony Zamawiającego.  

f) Zamawiający zastrzega, że czynności związane z montażem spotów i ich 
ostatecznym zaakceptowaniem nie mogą trwać dłużej niż 3 dni robocze od dnia 
przekazania Zamawiającemu pierwszej wersji spotu celem akceptacji/ wniesienia 
uwag. 

3. Przekazanie Zamawiającemu ostatecznych wersji spotów według wymagań:  

a) w dniu odbioru spotów zostanie dokonane ich sprawdzenie pod względem 
kompletności i zgodności technicznej z wymaganiami Zamawiającego; Zamawiający 
zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia spotu z powodu złej jakości materiału 
wideo/audio albo nieuwzględnienia uwag Zamawiającego i może wymagać 
od Wykonawcy jego poprawienia, 

b) Wykonawca dostarczy gotowe cztery spoty drogą elektroniczną w uzgodnionym 
formacie i terminie z użyciem powszechnie dostępnych programów do transferu 
dużych plików na odległość, 

c) potwierdzeniem realizacji zamówienia będą podpisane przez Zamawiającego 
i Wykonawcę dwa protokoły odbioru ww. pakietów z gotowymi spotami. 

 

 

 


