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ZAPYTANIE OFERTOWE: Realizacja filmu. 

W prowadzonym post ępowaniu otrzymano zapytanie: 

Kwerenda materia łów archiwalnych: 

1. Na czym ma polega ć  kwerenda? 

2. Czy zamawiaj ący wska że z jakiego ź ród ła wykonawca ma pozyska ć  materia ły potrzebne do 

realizacji filmu? 

3. Czy pozyskiwanie materia łów będzie wi ąza ło si ę  z dodatkowymi op łatami? Jaką  część  filmu 

maj ą  stanowi ć  pozyskane materia ły? 

4. Czy ewentualnie film mo że opiera ć  się  wyłącznie na materia łach przygotowanych przez 

wykonawc ę , bez konieczno ści u życia materia łów archiwalnych? 

Dystrybucja do wybranych szkó ł  regionu, emisja w lokalnej TV: 

5. - Czy wskazujecie Pa ństwo telewizj ę  na antenie której ma odbywa ć  się  emisja? 

6. - Jak często film ma by ć  emitowany, w jakich dniach, godzinach? 

7. - Na czym ma polega ć  dystrybucja filmu do szkó ł  (proszę  o podanie ilo ści szkó ł )? 

Odpowied ź : 

1. Kwerenda polega na przejrzeniu dost ępnych materia łów archiwalnych dostarczonych przez 

zamawiaj ącego — zdjęć , wydawnictw, prasy i wykorzystanie tego materia łu przy tworzeniu 

scenariuszy i filmu. 

2. Tak teren zdj ęciowy zostanie wskazany, a materia ły archiwalne udostępnione. 

3. Materia ły zostan ą  udostępnione wykonawcy nieodp łatnie 

4. Tak, film mo że być  przygotowany z materia łów wykonawcy. 

5. Nie wskazujemy konkretnego nadawcy, ale w praktyce w województwie kujawsko-

pomorskim jest tylko jedna telewizja o zasi ęgu ca łego regionu, co jednak nie wyklucza 

wykupienia czasu antenowego w jednej z ogólnopolskich stacji dost ępnych w naziemnej 

telewizji cyfrowej — one równie ż  dostę pne są  na terenie ca łego województwa. 

6. Emisja materia ł u powinna odbyć  się  w czasie antenowym pomi ędzy godzin ą  16:00 a 21:00, w 

terminie od 1 lipca 2014 do 30 wrze śnia 2014, emisja zawiera minimum jedno odtworzenie 

ka żdej części i jedn ą  powtórkę  ka żdej z części szczegó ły precyzowa ć  będzie umowa. 

7. Pod poj ęciem „dystrybucja do wybranych szkó ł" — Zamawiający rozumie potwierdzone 

dostarczenie przez wykonawc ę  10 kopii filmu do ka żdej z 25 szkó ł  z terenu Parku i okolicy 

(lista z adresami stanowi ć  będzie za łącznik do umowy). Forma dostarczenia tj. osobi ście czy 

te ż  np. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru — do wyboru przez Wykonawcę . 

Wykonawca zobowi ązany jest przedstawi ć  potwierdzenie dostarczenia np. list ę  z 

pieczęciami instytucji lub pocztowe potwierdzenia odbioru przesy łki. 
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