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ZAPYTANIE OFERTOWE: Realizacja filmu. 

W prowadzonym post ępowaniu otrzymano zapytanie: 

Prosimy o odpowied ź  na pytania do specyfikacji zamówienia: 

1. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiaj ący ma na myś li 3 odcinki filmu składającego się  na 

jedn ą  ca łość . 

2. Czy Zamawiaj ący zapewni pomoc przy produkcji filmu i scenariusza. tj . materia ły pogl ądowe, 

archiwalne, przewodnika po terenie itp. 

3. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiaj ący wymaga wersji filmów z lektorem niemieckim i 

angielskim. Czy te ż  wystarczy lektor polski i napisy w j ęzykach angielskim i niemieckim. Co do 

zasady nie praktykuje si ę  lektora obcoj ęzycznego i napisów łącznie. Ponadto lektorzy 

językowi są  drodzy i wp ływa to znacznie na podniesienie kosztów filmu. 

4. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiaj ący wymaga wykonania 1000 kopii filmów na DVD 

łącznie na wszystkie 3 odcinki 15 minutowych filmów i wersji j ęzykowych. 

5. Zamawiający wymaga emisji filmu w tv. Czy chodzi o telewizj ę  o zasi ęgu województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

6. Do ilu szkół  ma być  rozkolportowany film. Czy Zamawiaj ący przeka że adresy do tych szkó ł . 

7. Jaki rodzaj etui na p łytę  ma przewidzie ć  Wykonawca. Czy wystarczy kartonowe etui w 

postaci koperty kolorowymi nadrukami. 

8. Jakie stacje lokalne wchodz ą  w grę ? 

9. Czy filmy maja być  wyemitowane jako osobne cz ęści (3x15min) czy jako jeden d ługi 45min 

film? 

10. Ile emisji ma uj ąć  w ofercie Oferent sk ładaj ąc ofert ę  cenowa? 

Odpowiedź : 

1. Tak, chodzi o 3 odcinki filmu sk ładaj ącego si ę  na jedn ą  ca ło ść . 

2. Tak, Zamawiający zapewni pomoc przy produkcji filmu i scenariusza. tj . materia ły pogl ądowe, 

archiwalne, przewodnika po terenie itp. 

3. Tak, Zamawiający wymaga wersji filmów lektorem polskim i napisy w j ęzykach angielskim i 

niemieckim. 

4. Tak, ilość  1000 kopi dotyczy no śników ogółem — tzn. —jeden no ś nik — 3 części „jedno wspólne 

menu wyboru. 

5. Tak chodzi o chodzi o telewizj ę  o zasięgu województwa kujawsko-pomorskiego. 

6. Dokładnie jest to ilo ść  25 szkó ł- Zamawiający przeka że listę  adresową  tych placówek. 

7. Okładka wg propozycji Wykonawcy, zamawiaj ący dopuszcza dowoln ą  form ę  zawieraj ącą  
informacje o projekcie, Zamawiającym oraz zawarto ści płyty. 

8. W grę  wchodzą  stacje lokalne o zasi ęgu województwa kujawko-pomorskiego 

9. Film powinien zosta ć  wyemitowany w trzech cz ęś ciach. 

10. Jedn ą  emisj ę  ka żdej części i jedn ą  powtórkę . 

P... DYREKTOR 
WDECKIEGO  A,  KRAJ°. 	r 

D  i  te Sie-wert 


