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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
nr IBiOŚ.271.1.9.2021 z dnia 8 lutego 2021 r.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

 
Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promującego Gminę i Miasto Żuromin  

z przeznaczeniem do umieszczenia go na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, stronie 

internetowej www.inwestujwzurominie.pl, emisji podczas spotkań, konferencji i na innych wydarzeniach 

oraz promocja w mediach społecznościowych.  

Zamówienie obejmuje przygotowanie szczegółowego scenariusza i produkcję filmu promującego: 

gminę Żuromin, tereny inwestycyjne oraz obszar Natura 2000 pn. „Żuromin – miejsce dla Nas”. 

Film powinien być nowoczesny, dynamiczny, wzbogacony ścieżką dźwiękową, ukazujący Miasto  

i jego mieszkańców w sposób ciekawy, jako miejsce w którym nie tylko odbywa się wiele ważnych 

przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i inwestycyjnych, ale też miejsce, w którym dobrze się żyje. 

Czas trwania: długość materiału filmowego nie może być krótsza niż 2 minuty.  

Do podstawowych zadań Wykonawcy będzie należało: 

1. opracowanie dwóch scenariuszy filmu, które zostaną przedstawione do akceptacji Zamawiającego  

(z możliwością modyfikacji wybranego projektu). Z przedstawionych projektów Zamawiający 

wybierze ten, który zostanie zrealizowany. 

2. Wykonawca zapewni podkład muzyczny. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie  

o nabyciu praw do użycia wybranych fragmentów muzycznych do produkcji filmu będącego 

przedmiotem niniejszego zamówienia. Jeżeli zaproponowany podkład muzyczny nie spełni 

oczekiwań Zamawiającego, Wykonawca przedstawi bezkosztowo kolejne propozycje podkładu 

muzycznego, aż do uzyskania akceptacji Zamawiającego. Dźwięk stereo 2.0. 

3. Produkcja filmu promującego powinna odbywać się z użyciem profesjonalnego sprzętu. W tym  

z użyciem drona. W cenie usługi Wykonawca zapewni: montaż, profesjonalne oświetlenie, 

udźwiękowienie, efekty specjalne, opracowanie graficzne, nośniki (min. nośniki na których 

Wykonawca przekaże filmy Zamawiającemu). 

4. Film zostanie wykonany w standardzie FullHD, w rozdzielczości 1920 x 1080.  

5. Wykonawca prześle Zamawiającemu zmontowany materiał promocyjny celem jego akceptacji.  

W terminie 5 dni roboczych od przedstawienia zmontowanego materiału Zamawiającemu 

przysługuje prawo do wniesienia uwag, które Wykonawca zobowiązany jest nanieść w terminie 5 

dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. Poprawki mogą zostać wniesione w formie pisemnej i ustnej.  

http://www.inwestujwzurominie.pl/
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6. W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych do materiału 

promocyjnego na wszystkich polach eksploatacji- utrwalania i zwielokrotnienia jakąkolwiek 

techniką w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku. 

7. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać pisemne zgody wszystkich osób, 

których wizerunki zostaną utrwalone w filmie promującym na ich rozpowszechnianie.  

 

 

  

 

 


