Załącznik nr 1
Przedmiot zamówienia
1. przygotowanie filmu o długości min. 45 min (3 x 15 minut) o tematyce:
a. Walory przyrodnicze – zaproszenie do Parku.
b. Na tropach II RP – elektrownie wodne Gródek i Żur.
c. Na turystycznym szlaku – prezentacja szlaku ks. Sychty.
2. przygotowanie scenariusza i tłumaczenia na język niemiecki i angielski (lektor i
napisy)
3. zapis w formacie FullHD 1920x1080
4. Kwerenda materiałów archiwalnych
5. Przygotowanie DVD z menu pozwalającym na wybór części i języka
6. Wykonanie i dostarczenie płyt w etui wg projektu wykonawcy minimum 1000 kopii
na nośniku DVD,
7. Dystrybucję do wybranych szkół regionu, emisja w lokalnej TV
8. Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu po 3 projekty okładek dla
każdego filmu- do wyboru przez Zamawiającego; nadruk offsetowy CMYK 4+4,
nadruk jednostronny,
9. Nadruk na płytach wg zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu, w pełnym
kolorze (Zamawiający dopuszcza wzór jak na etui).
10. Prawa autorskie:
a. w ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie
prawa majątkowe do filmów na n/w polach eksploatacji bez ograniczeń co do
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy:
b. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką,
c. obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których film utrwalono
d. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
e. rozpowszechnianie filmu w dowolny sposób- wystawianie, wyświetlanie,
odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie filmu
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,
f. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnych w
nieograniczonych ilościach.
Termin realizacji zamówienia
Od 21 kwietnia 2014 do 15 czerwca 2014.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
Na materiałach promocyjnych należy stosować logotypy, wszystkie informacje
znajdują w wytycznych w zakresie promocji, link poniżej:
http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawskopomorskiego/wazne-dokumenty/wytyczne-instytucji-zarzadzajacej/promocja.html
oraz wg Księgi Identyfikacji Wizualnej Parku dostępnej pod adresem:
http://wpk.org.pl/ksiega/
Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta Powinna zawierać wycenę usług podaną w kwocie brutto, wyrażoną w złotych
Polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Miejsce i termin złożenia ofert
Ofertę należy złożyć do 16 kwietnia 2014 r. do godziny 10:00 drogą elektroniczną na
adres sekretariat@wdeckipark.pl lub osobiście na adres:
Wdecki Park Krajobrazowy
ul. Rynek 11a
86-150 Osie
Osoba do kontaktu:
Daniel Siewert, e-mail: daniel.siewert@wdeckipark.pl tel. 52 33 29 486
Szczegółowe zasady wykonania usługi regulować będzie umowa

