
 

znak postępowania: 6/FILMY/CK/DZ/RPOWP/2017 

ZAŁĄCZNIK NR II.1 do SIWZ 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na realizację usługi produkcji filmów w ramach projektu „Dobry Zawód  Fajne Życie – 

popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”   

 

I) Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest produkcja cyklu filmów edukacyjnych kreujących pozytywny 

wizerunek szkół zawodowych, ukazujących lokalne środowiska pracy oraz możliwość 

zatrudnienia w zawodach w poszczególnych subregionach, z uwzględnieniem specyfiki 

lokalnych rynku pracy, perspektywy zatrudnienia i kariery z przeznaczeniem do umieszczenia 

na stronach internetowych, emisji w telewizji, podczas spotkań, konferencji/prezentacji, zajęć 

doradczych realizowanych w ramach projektu „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja 

kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, RPO.03.03.01-20-0078/16, który 

jest realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr w partnerstwie ze 

Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Izbą Rzemieślnicza i 

Przedsiębiorczości w Białymstoku, Łomżyńskim Forum Samorządowym, Miastem Bielsk 

Podlaski, Miastem Suwałki przy udziale realizatora Suwalski Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Suwałkach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 

3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, 

Poddziałanie 3.3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej 

gospodarki. 

 

Działania popularyzatorskie kształcenie zawodowe, których celem jest szerokie 

upowszechnienie kształcenia w szkołach zawodowych wśród uczniów szkół gimnazjalnych 

oraz ich rodziców, stworzenie atrakcyjnego wizerunku szkół zawodowych, w szczególności 

branżowych oraz w procesie doradztwa popytowego zorientowanego na konkretne zawody, 

stanowiska pracy i czynności zawodowe na nich wykonywane, wymagają zastosowania 

różnorodnych form przekazu i dotarcia do grupy docelowej. Opracowanie tego typu filmów 

odpowiada potrzebom i preferencjom poznawczym związanym z materiałami 

multimedialnymi i prostymi filmami edukacyjnymi „Pokolenia Z”, do którego kierowane 

będzie doradztwo w modelu usług popytowym. Dlatego przygotowanie filmów ukazujących 

specyficzne uwarunkowania lokalnych rynków pracy we wszystkich 4 subregionach woj. 

podlaskiego jest ważnym elementem kampanii upowszechniającej. Zgodnie z 

rekomendacjami dla osób wspierających doradczo-edukacyjne „Pokolenie Z” filmy 

prezentujące zawody na poziomie konkretnych czynności zawodowych muszą zastąpić 

zakurzone segregatory z opisami zawodów. Filmy prezentowane będą podczas seminariów, 

targów, spotkań bezpośrednich z uczniami oraz rodzicami oraz emitowane na stronie 

internetowej projektu oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

 



 

Nadrzędnym celem działań medialnych upowszechniających jest kreowanie pozytywnego 

wizerunku szkolnictwa zawodowego, przełamywanie utrwalonych i funkcjonujących w 

społeczeństwie negatywnych stereotypów związanych z tą kategorią kształcenia (takich 

jak np. w szkołach zawodowych uczą się tylko najgorsi i mało ambitni uczniowie, po 

szkole zawodowej nie idzie się na studia, szkoła zawodowa oznacza niski poziom 

wykształcenia, po ukończeniu szkoły zawodowej nie ma się dobrych perspektyw na pracę 

itp.). Przekaz medialny kierowany będzie nie tylko do uczniów, ale również do rodziców 

dzieci, którzy w dużej mierze współuczestniczą w procesie podejmowania decyzji 

związanej z wyborem dalszej ścieżki edukacji swoich dzieci. 

 

II) Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:  

92111100-3 - Produkcja filmów instruktażowych oraz taśm wideo 

 

III) Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania:  

 

Produkcja 18 filmów edukacyjnych kreujących pozytywny wizerunek szkół zawodowych, 

możliwość zatrudnienia z uwzględnieniem specyfiki lokalnych rynku pracy w 4 

subregionach województwa podlaskiego wraz z ukazaniem perspektyw pracy, dobrych 

praktyk w zakresie ścieżek karier zawodowych oraz historii sukcesu. 

1) Cel realizacji 

Celem filmów jest upowszechnienie szkolnictwa zawodowego jako pozytywnego wzorca 

ścieżki kariery, pokazania możliwości pracy na konkretnych stanowiskach i realizację 

marzeń o „dobrym zawodzie, który daje fajne życie”. Przekaz powinien wzmacniać 

rozpoznawalność zawodów, w których kształcą szkoły zawodowe na terenie 

poszczególnych subregionów w województwie podlaskim. Filmy powinny być 

nowoczesne i dynamiczne, wzbogacone ścieżką dźwiękową, grafiką, tekstem lektorskim 

oraz animacją (prezentacja danych uatrakcyjniona animacją). Przekazywane informacje 

powinny być wsparte nowoczesną infografiką komputerową przekazującą atrakcyjność 

kształcenia zawodowego, łamiących stereotypy o szkołach zawodowych. Film powinien 

zostać przygotowany w języku polskim. Treść filmu powinna być zrozumiała i atrakcyjna 

dla przeciętnego odbiorcy, w szczególności osób młodych uczących się na poziomie szkół 

gimnazjalnych oraz powinna mieć charakter informacyjno-edukacyjny. Elementem 

przewodnim filmu powinny być osoby, które wykonują określone zadania i czynności 

zawodowe. Na filmie powinien być pokazany kontekst pracy, efekty pracy, korzyści 

płynące z pracy w danym zawodzie oraz możliwości kontekst „dobrego zawodu i fajnego 

życia”.  

Każdy z filmów powinien składać się z czterech części:  

a) prezentacji pracy w danym zawodzie, na konkretnych stanowiskach,  



 

b) wypowiedzi osoby/osób pracujących na stanowisku, gdzie wykonywane jest dane 

zadanie zawodowe oraz przedstawicieli przedsiębiorstwa, w którym dane zadania 

są wykonywane; 

c) prezentacji „dobrego życia” osoby/osób pracujących w konkretnym zawodzie;  

d) prezentacji możliwości osiągnięcia sukcesu zawodowego i zrobienia kariery.  

 

2) Grupa odbiorców: 

Realizacja filmów powinna koncentrować się na następujących grupach docelowych:  

 

a) uczniowie z klas II i III oddziałów gimnazjalnych z terenu województwa 

podlaskiego;  

b) rodzice uczniów z klas II i III oddziałów gimnazjalnych z terenu województwa 

podlaskiego. 
 

3) Termin i miejsce realizacji 

Od dnia zawarcia umowy- 06.2018 teren województwa podlaskiego z uwzględnieniem 4 

subregionów województwa podlaskiego (białostocki, bielski, suwalski, łomżyński). W 

każdym subregionie powinny być zrealizowane min. 4 produkcje.   

4) Udźwiękowienie i muzyka 

Każdy film powinien   posiadać   ścieżkę   dźwiękową,  utwór  muzyczny wraz z prawami 

autorskimi do jego wykorzystania w filmie oraz odtwarzania i kopiowania.  

Realizacja podkładu  muzycznego  zostanie  przeprowadzona  po  przedłożeniu 

Zamawiającemu dwóch wersji utworu muzycznego i akceptacji przez Zamawiającego 

konkretnych wersji dla poszczególnych filmów. 

 

5) Oprawa graficzna 

Opracowanie grafiki w tym grafiki animacyjnej, a także wspólnej dla wszystkich filmów 

czołówki, napisów oraz tablic końcowych.  

W filmach powinny pojawić się logotypy: znak Unii Europejskiej, znak Funduszy 

Europejskich, logo promocyjnego województwa podlaskiego oraz informacja o 

współfinansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z Podręcznikiem 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 

i promocji oraz Kartą wizualizacyjną  regionalnego Programu Operacyjnego województwa 

podlaskiego na lata 2014-2020 i znakami zamieszczonymi na stronie 

www.rpo.wrotapodlasia.pl;  

6) Czas trwania 

Każdy film trwa 10 minut; (+/- 30 sekund)  

http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/


 

7) Wymagania techniczne: 

a) realizacja filmów profesjonalną kamerą filmową  

b) oświetlenie planu zdjęciowego oraz udźwiękowienie (nagranie wywiadów przy 

wykorzystaniu mikroportów lub odpowiednich mikrofonów) 

c) formatach plików DVD, H264 i mpeg4 (format Full HD – min. 1980 x 1080p). 

1.wersja do wyświetlania w telewizji: 

 Quicktime z rozszerzeniem „ .mov ” z audio 

 Aspekt ratio: 16:9 FHA (Full-Height Anamorphic) 

 Kodek: Apple DV-PAL 25 4:2:0 (PAL 601), APPLE PRORES 4:2:2 

 25 klatek/s (fps) 

 Rozdzielczość obrazu: 1024(H) na 576(V) pixeli lub 1920(H) na 1080(V) pixeli 

 interlace (dolne pół-pola) 

 audio zapisane w dwóch pierwszych kanałach dźwiękowych (stereo) 

 poziom dźwięku -23LUFS (zgodnie z rekomendacją EBU R128/ITU BS.1770-2) 

 częstotliwość próbkowania audio: 48 kHz, 

 rozdzielczość próbkowania audio: 16 bitów 

lub 

 mp4 z audio 

 Aspekt ratio: 16:9 FHA (Full-Height Anamorphic) 

 Kodek: H264 

 25 klatek/s (fps) 

 Rozdzielczość obrazu: 1024(H) na 576(V) pixeli lub 1920(H) na 1080(V) pixeli 

 interlace (dolne pół-pola) 

 audio zapisane w dwóch pierwszych kanałach dźwiękowych (stereo) 

 poziom dźwięku -23LUFS 

 częstotliwość próbkowania audio: 48 kHz, 

 rozdzielczość próbkowania audio: 16  

 

2. wersja do wyświetlania w Internecie 

a) Kontener MP4 

b) kodek audio AAC-LC 

c) Kanały: stereo lub stereo + 5.1 

d) Częstotliwość próbkowania: 96 kHz lub 48 kH 

Kodek video H264 

e) Skanowanie progresywne (bez przeplotu) 

a) Profil wysoki 

b) 2 kolejne klatki B 

c) Zamknięta grupa GOP równa połowie liczby klatek na sekundę 

d) Kodowanie CABAC 

e) Zmienna szybkość transmisji. Nie jest określony żaden limit, ale poniżej 



 

podajemy zalecane szybkości transmisji jako wartości orientacyjne. 

f) Podpróbkowanie kolorów: 4:2:0 

g) Zalecana szybkość transmisji danych HDR 

 - 1080p 10 Mb/s 

d) Format obrazu 16:9 

e) Zalecana szybkość transmisji dźwięku w filmach 

Mono 128 Kb/s 

 Stereo  384 kb/s 

 5.1 512 kb/s 

 

8) Nośniki: 

Wykonawca przekaże nagrany materiał filmowy na 145 płytach DVD oraz 7 

pendrivach w formacie umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach PC i Mac 

oraz odtwarzaczach DVD.  

 

Płyty DVD powinny być zapakowane w opakowanie typu digipack DVD. Płyty 

powinny uruchamiać się samoczynnie po włożeniu do odtwarzacza CD/DVD. Każda 

płyta będzie zawierać interfejs, umożliwiający użytkownikowi odtworzenie filmu.  

Wykonawca przekaże również po 1 egz. każdego filmu w wersji przygotowanej do 

zamieszczenia na stronie internetowej.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie nadruku (pełen kolor) na płytach 

DVD do akceptacji Zamawiającego oraz realizację nadruku na płytach DVD w ilości 

145 szt. Na każdej płycie nagrane będą wszystkie filmy. 

Nadruk na płyty (nie naklejka) powinien zawierać co najmniej: tytuł filmu, logotyp i 

nazwę projektu oraz oznaczenia płyt znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy 

Europejskich oraz herbu Województwa Podlaskiego  zamieszczonych na stronie 

www.rpo.wrotapodlasia.pl; Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów 

polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Kartą  

wizualizacyjną  regionalnego Programu Operacyjnego województwa podlaskiego  na 

lata 2014-2020.  

Nadruk na płyty nastąpi po ostatecznej akceptacji Zamawiającego.  

 

9) Informacje dodatkowe  

a. Film ma oferować nowoczesny przekaz wsparty dynamicznym montażem i 

dopasowanym podkładem muzycznym. Wszystkie powyższe zadania 

Wykonawca wykona w porozumieniu z Zamawiającym.  

b. Scenariusze filmów (wraz z tytułem i ewentualną listą dialogową) powinny 

zostać przygotowane przez Wykonawcę w oparciu o założenia przedstawione 

w SOPZ. Scenariusz musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego przed 

rozpoczęciem zdjęć.  

http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/


 

c. Scenariusze filmów muszą zostać przygotowane i zrealizowane w sposób 

ciekawy, atrakcyjny i przystępny dla grup docelowych.  

d. Scenariusze filmów muszą być w pełni autorskie. Wszystkie materiały 

składające się na gotowe scenariusze (teksty, dialogi, itp.) muszą mieć 

uregulowane kwestie majątkowych praw autorskich, które będą mogły być 

przekazane bez ograniczeń Zamawiającemu.   

e. Zarówno język, jak i warstwa wizualna filmów powinny być dostosowane do 

wieku odbiorców. W treści filmów niedopuszczalne jest używanie 

wulgaryzmów oraz zamieszczanie scen nieprzyzwoitych i/lub gorszących (np. 

ukazujących seks, przemoc, promujących popełnianie przestępstw czy 

zażywanie nielegalnych substancji), a także scen, które mogłyby być obraźliwe 

dla wybranych osób lub grup społecznych.  

f. Przedstawienie wstępnego montażu off-line do akceptacji. Materiał zostanie 

skierowany do dalszej obróbki po uwzględnieniu wszystkich uwag i poprawek 

wniesionych przez Zamawiającego. W terminie 7 dni od przedstawienia 

zmontowanego materiału filmowego Zamawiającemu przysługuje prawo do 

poprawek, a Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki, w terminie max. 

21 dni od zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Poprawki Zamawiający 

zgłasza w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do upoważnionej przez 

Wykonawcę osoby. Zaakceptowany przez Zamawiającego materiał filmowy 

Wykonawca przekaże w terminie max. 7 dni od akceptacji. 

g. Wykonawca uzyska zgody na użycie wizerunku osób występujących w filmie  

we wszystkich polach eksploatacji. 

h. Wykonawca przekazuje całość autorskich praw majątkowych do wykonanych 

filmów. 

i. Wykonawca będzie odpowiedzialny za organizację planu zdjęciowego oraz 

zapewnienie ekipy niezbędnej do realizacji poszczególnych filmów, w tym 

znalezienie i dokumentację lokalizacji oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń. 

j. Wykonawca zapewnia potrzebny sprzęt, aktorów, jeżeli wymaga tego 

scenariusz, lektora, rekwizyty niezbędne do realizacji scenariusza, koszt 

dojazdu oraz ujęcia filmowe, a także licencjonowaną muzykę oraz licencję 

Creative Commons. 

k. Wykonawca zobowiązany jest  do przeprowadzenie minimum 1  spotkania z 

każdą  ze szkół  biorących udział w projekcie – max 60 szkół prowadzących 

kształcenia zawodowe.  

l. Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy listę szkół zawodowych 

uczestniczących w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja 

kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, 

 

10) Prawa autorskie 

a. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przeniesie na 

Zamawiajacego autorskie prawa majątkowe do filmów, które zostaną 



 

wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 

b. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego prawa 

zależnego do filmów. 

c. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie 

praw zależnych do filmów. 

d. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następi bez 

ograniczenia co do czasu, terytorium i liczby egzemplarzy filmów, a obejmuje 

następujące pola eksploatacji oraz sposób korzystania z filmów oraz jego 

opracowań: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, 

systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci 

komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich 

zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i 

rozporządzanie tymi kopiami; 

2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę 

układu lub jakiekolwiek inne zmiany); 

4) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne 

odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub 

standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie; 

5) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 

6) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą 

naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i 

standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe; 

7) prawo do określania nazw filmów, pod którymi będą wykorzystywane lub 

rozpowszechniane, w tym nazw handlowych, 

8) prawo do wykorzystywania filmów do celów marketingowych lub promocji, 

w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub 

identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także 

przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub 

szkoleniowych; 

9) prawo do rozporządzania opracowaniami filmów oraz prawo udostępniania 

ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na 

wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji; 

10) prawo do zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy 

(dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego 

zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub 



 

jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności 

tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania 

dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, 

wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych 

form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie. 

e. Nabycie przez Zamawiającego  praw, o których mowa powyżej, w odniesieniu 

do danego filmu nastąpi z dniem przyjęcia tego filmu przez Zamawiającego na 

podstawie protokołu odbioru. Z tym samym dniem Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego własność wszystkich posiadanych nośników, na których 

utrwalono film. 

f. Nabycie przez Zamawiającego  praw, o których mowa powyżej na wskazanych 

polach eksploatacji oraz praw własności nośników nastąpi w ramach 

wynagrodzenia wskazanego w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Z powyższych tytułów Wykonawcy nie przysługuje żadne 

dodatkowe wynagrodzenie. 

g. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z 

roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany 

będzie do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku 

świadczeń z tego tytułu. 

h. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń 

wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca 

będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i 

podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie. 

 

11) Współpraca z Zamawiającym  

 

Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji zamówienia oraz 

współpracy z Zamawiającym, w tym:  

a. Wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych,  

b. Konsultowania realizowanej usługi;  

c. Pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do 

potrzeb, kontakt telefoniczny i e-mail).  

 

 

 

 

 


