
Świebodzin; 02-03-2015 r. 

Zapytanie ofertowe nr 9/F/2015 

dotyczące nagrania i montażu filmu promocyjnego dla 

Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami”  

Proszę o złożenie oferty na nagranie, montaż, wyprodukowanie  oraz dostarczenie do Stowarzyszenia 

„LGD Działaj z Nami” przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie filmu promocyjnego według poniższej 

specyfikacji: 

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym opracuje scenariusz, a po akceptacji scenariusza przez 
Zamawiającego wykona film promocyjny, zgodnie z poniższymi wskazaniami:  
o film ma trwać nie krócej niż 9,75 minuty i nie dłużej niż 10,00 minut, 
o realizacja produkcji na terenie gmin: Bledzew, Dobiegniew, Drezdenko, Lubrza, Międzyrzecz, 

Przytoczna, Pszczew, Skąpe, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Szczaniec, 
Świebodzin, Zwierzyn; w od 10 do 20 lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, 

o postprodukcja materiałów tj. m.in. montaż, lektor, napisy, logotypy, udźwiękowienie filmu, 
o film musi zawierać ujęcia z lotu ptaka nakręcone urządzeniem typu dron, rozmowy  

z wnioskodawcami, ujęcia inwestycji zarówno wewnętrzne i zewnętrzne, animacje, 
o opracowanie animowanej czołówki i tyłówki dla filmu, 
o opracowanie belek z opisami inwestycji, 
o struktura filmu: czołówka, wizytówka Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami”, wprowadzenie 

merytoryczne, rozwinięcie (inwestycje ze środków LGD), tyłówka, 
o na czołówce oraz tyłówce mają być obowiązkowe treść i logotypy, zgodnie z Księgą Wizualizacji 

dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( logo UE wraz z opisem EFRROW, 
logo Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami”, logo LEADER, logo Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013), 

o dokonanie ewentualnych korekt wskazanych przez Zamawiającego i przedstawienie ostatecznej 
wersji do akceptacji Zamawiającemu, 

o film ma być nakręcony w technice HD, 
o Wykonawca, wykorzystując druk przygotowany przez Zamawiającego, uzyska zgody na 

wykorzystanie wizerunku wszystkich osób, których wizerunki zostaną wykorzystane w filmie. 
o Wykonawca przekaże dwa opracowania techniczne: film w jakości HD nagrany na nośniku DVD 

oraz plik MP4 do zamieszczania i odtwarzania w Internecie, 
o Wykonawca zapewnia szczegółowy scenariusz filmu, potrzebny sprzęt, osoby z odpowiednimi 

kwalifikacjami, a także licencjonowaną muzykę z uwzględnieniem opłaty licencyjnej za 
wykorzystane utwory, 

o Wykonawca przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do wykorzystywania 
wszystkich materiałów zawartych w filmie oraz wszelkich utworów powstałych w wyniku 
realizacji umowy, do eksploatacji w celach promocyjnych poprzez wszystkie możliwe prezentacje 
publiczne. 

 
Zadanie należy wykonać do 25-05-2015 roku.  
Wymagane jest zrealizowanie zadania w całości. 
Oferty należy składać do 12-03-2015 roku na adres: 

• e-mail: pbugala@lgddzn.pl, 

• pocztowy: Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami”, ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin. 
 
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą łaczną ilość punktów za następujące kryteria: 
1. Korzystna cena brutto – max 10 pkt, 

2. Doświadczenie – max 10 pkt (aby uzyskać punkty za to kryterium należy dołączyć do oferty 3 

filmy o tematyce promocyjnej), 

3. Szkic scenariusza i pomysł na film – max 10 pkt (aby uzyskać punkty za to kryterium należy 

dołączyć do oferty opis pomysłu na film i szkic scenariusza). 


