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Załącznik nr 10 do SIWZ 

 

Wymagania do opracowania załącznika do oferty pod nazwą: 

 

„Wykonanie od 1 do 5 minutowego filmowego materiału próbnego” - prezentacji o Muzeum 

Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego lub bohaterach Muzeum,  stworzonego poprzez 

wykonanie kreatywnego montażu materiału filmowego, graficznego lub dokumentalnego, 

lub wizualizacji; z użyciem animacji, dźwięku lub tekstu wraz ze scenariuszem”. 

oraz innych kontentów na podstawie Tabeli wymagań dla kontentów… 

1. Wykonawca powinien opracować od 1 do 5 minutowy filmowy materiał 

(próbkę) - prezentację o Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego lub 

bohaterach Muzeum,  stworzoną poprzez wykonanie kreatywnego montażu 

materiału filmowego, graficznego lub dokumentalnego lub wizualizacji, z 

użyciem animacji, dźwięku lub tekstu wraz ze scenariuszem takim jak w 

wymaganiach OPZ.  

 

a.  Forma przekazania zmontowanych plików:  Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

przedmiot zamówienia w otwartym formacie plików lub innym, uzgodnionym wcześniej z 

zamawiającym na niezakodowanym nośniku danych.  

Przez otwarty format plików rozumie się format nie obwarowany żadnymi 

patentami ani licencjami, z dostępną publicznie pełną dokumentacją, uznany przez 

międzynarodowy organ normalizacyjny (np. ISO) oraz możliwy do odczytania oraz 

edycji przez użytkownika bez potrzeby instalacji płatnego oprogramowania na 

wybranych przez zamawiającego systemach operacyjnych. Przykładami takich 

formatów mogą być format JPG, TIFF, BMP, PNG, SVG, PDF, MP3, WAV, OGG, 

MP4, TXT, ODT, ODG, HTML, XML. Przykładem systemów operacyjnych są: 

Microsoft Windows, Linuks, macOS.  

2. Materiały do wykonania materiału filmowego Wykonawca może pobrać ze strony:  

www.muzeumjp2ipw.pl/share/Przetarg/Wykonanie_Ekspozycji/OPZ_Dokumentacja.

zip 

www.muzeumjp2ipw.pl/share/Przetarg/Wykonanie_Ekspozycji/Dokumentacja_Przet

argowa.zip 

http://www.muzeumjp2ipw.pl/share/Przetarg/Wykonanie_Ekspozycji/Dokumentacja_Przetargowa.zip
http://www.muzeumjp2ipw.pl/share/Przetarg/Wykonanie_Ekspozycji/Dokumentacja_Przetargowa.zip
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Wykonawca może korzystać również z innych materiałów nieudostępnionych przez 

Zamawiającego związanych z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.  

 

3. Wykonawca może otrzymać 10 pkt za przedstawienie dodatkowych krótkich materiałów 

filmowych opracowanych z uwzględnieniem wstępnych scenariuszy zawartych w Tabeli 

wymagań dla kontentów multimedialnych,  w których przedstawi jakie jeszcze rozwiązania 

artystyczne zastosuje do realizacji kontentów filmowych, a których nie obejmował próbny 

materiał filmowy. Za każdy dodatkowy materiał adekwatny do realizacji celów Muzeum i 

zgodny z opisem merytorycznym Tabeli Wykonawca otrzyma 2 punkty. Maksymalnie 10 pkt. 

W przypadku nie przedstawienia dodatkowych materiałów Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

 

 

  


