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Poznań, 06.04.2016r 

 
 
 

Rozeznanie rynku na realizację zadania  
pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego  

oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach regionalnych 
 

 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku w przedmiocie               
i zakresie opisanym poniżej, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji                 

w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego realizację zadania 

polegającego na produkcji i montażu 30 – sekundowego spotu poklatkowego w wersji 

animowanej oraz zlecenie jego emisji w telewizyjnych stacjach regionalnych.  

 

Projekt ten jest realizowany przy współfinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły wstępnej szacunkowej 

wyceny z Państwa strony. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja 

Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania. 

 

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od 
niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesłanie propozycji – kalkulacji cenowej na 
realizację zamówienia do dnia 13 kwietnia 2016 r. 
 
Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 
Z wyrazami szacunku, 

 
 

Dobiesława Dembecka 
Kierownik Projektu 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna 
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SZCZEGÓŁY ROZEZNANIA RYNKU: 
 
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę poniżej 
przestawionego zadania.  
 
Wycenę proszę przygotować podając cenę netto i brutto: 
 

Zadanie nr 1 Produkcja i montaż 30” spotu poklatkowego  
w wersji animowanej 

 
 

1. Zadaniem Wykonawcy jest produkcja i montaż spotu poklatkowego zgodnie 
z poniższą specyfikacją: 

 
1.1 Produkcja animacji zgodnie z zaproponowanym przez Wykonawcę oraz 

zaakceptowanym przez Zleceniodawcę scenariuszem, 

1.2 Montaż efektów dźwiękowych lub/i muzyki zaakceptowanej przez 

Zamawiającego. Wykonawca przedstawi min. 3 istotnie różniące się 
wersje muzyki i/lub efektów dźwiękowych do wyboru i akceptacji przez 
Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji/wyboru żadnego z 

przedstawionych propozycji przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek 

przedstawić propozycje 3 kolejnych wersji muzycznych lub/i efektów 

dźwiękowych. 

1.3 Wykonanie zaplanowanych animacji, napisanie dodatkowych dialogów i/lub 

tekstu narracyjnego dla lektora, wybór głosów lektorskich itp. 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi min. 3 
głosy lektorskie do wyboru i akceptacji przez Zamawiającego. W 

przypadku braku akceptacji/wyboru żadnego z przedstawionych propozycji 

przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawić propozycje 3 

kolejnych lektorów do wyboru. 

1.4 Postprodukcja – montaż i udźwiękowienie spotu; 

1.5 Przedstawienie spotu do akceptacji Zamawiającego w siedzibie 

Zamawiającego lub w miejscu przez niego wyznaczonym; 

1.6 Dokonanie ewentualnych korekt i przedstawienie ostatecznej wersji spotu; 

1.7 Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kopii nośników wymaganych przez 

nadawców, w tym także na nośniku DVD. Wskazany nośnik winien być 

przygotowany w specjalnie do tego celu obrendowanym pudełku. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 istotnie różniących 
się projekty pudełka i płyty. Ilość płyt DVD wraz z opakowaniem i nagraną 

na nich zawartością filmu (w każdej z gotowych wersji) dostarczona zostanie 

Zamawiającemu przez Wykonawcę w ilości 100 szt. 
Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wersję spotu możliwą do 

umieszczenia w Internecie oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia spotu w wysokiej jakości 
obrazu i dźwięku. 
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2. Informacje dodatkowe 

2.1 Ilość wersji spotu: 30” – spot 30-sekundowy  

2.2 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 3 propozycji scenariuszy 

do wyboru.  

2.3 Okres obowiązywania licencji czasowej do spotu (wszystkich jego 
wersji), kompozycji i wykonania muzyki oraz lektora bez ograniczeń i na 
wszystkich polach eksploatacji.  

2.4 Pola eksploatacji: telewizja naziemna, satelitarna i kablowa, Internet, płyty CD 

i DVD (na użytek wewnętrzny wśród pracowników i kontrahentów), publiczne 

prezentowanie i wyświetlanie w tzw. telewizji przemysłowej, na targach i 

konferencjach i innych działaniach Zamawiającego. 

2.5 Finalny materiał filmowy musi spełniać wymogi naziemnych i satelitarnych 

stacjach telewizyjnych działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

2.6 Ponadto materiał filmowy musi spełniać wymogi emisji w kampanii 

internetowej z należytym zachowaniem wysokiej jakości dźwięku i obrazu. 

 
 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych 

 

2.1 Na mocy Umowy Wykonawca zobowiąże się przenieść na 
Zamawiającego, z chwilą wydania nośników, na których utrwalono 
Przedmiot Umowy, autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu Umowy na 
polach eksploatacji obejmujących: 

2.1.1 Utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć 

publikacji spotu wraz ze wszystkimi jego wersjami), 

2.1.2 Digitalizację (utrwalenie opracowania w postaci cyfrowej), 

2.1.3 Zwielokrotnienie opracowania poprzez druk, 

2.1.4 Umieszczenie opracowania w pamięci komputerów, 

2.1.5 Korzystanie z opracowania w sieciach komputerowych                                     

i multimedialnych, w tym w Internecie, 

2.1.6 Udostępnianie opracowania osobom trzecim w sieciach 

komputerowych, multimedialnych, w tym w Internecie, 

2.1.7 Tłumaczenie opracowania w całości lub części na języki obce, 

2.1.8 Wprowadzenie opracowania do obrotu, wypożyczenie lub 

udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy, 

2.1.9 Modyfikację,  

2.1.10 W zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których 

Przedmiot Umowy został utrwalony – przez co należy rozumieć 

wprowadzenie do obrotu, użycie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy, 

2.1.11 W zakresie rozpowszechniania dzieła – przez co należy rozumieć 

publiczne udostępnianie dzieła na wszelkich nośnikach informacji 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz 

nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym (np. Internet); przy czym 

rozpowszechnianie pracy jej części albo fragmentów może być 
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dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od 

sposobu ich realizacji i formy w jakiej zostanie ona zrealizowana 

(np.: w formie pisemnej, prezentacji multimedialnej, makiet czy 

planów); 

2.1.12 Utrwalenie i zwielokrotnienie opracowania obejmującego Przedmiot 

Umowy w celu realizacji uprawnień opisanych w  pkt. 3.1.1 – 3.1.11 

 

3.2 Zamawiającemu przysługuje wyłącznie prawo rozporządzania i korzystania z 

utworów powstałych w oparciu o opracowanie. Uprawnienie to nie będzie 

ograniczone czasowo, terytorialnie ani w jakikolwiek inny sposób. 
 
 
Zadanie nr 2  Emisja 30” spotu  
 

 
1. Celami do osiągnięcia w ramach zadania są następujące wskaźniki ilości spotów, 

które Wykonawca musi osiągnąć w stopniu minimalnym na poziomie 20 dla 

każdej z poniższych stacji: 

 

a. TVP Poznań 
b. TVP Bydgoszcz 
c. TVP Gdańsk 
d. TVP Szczecin 
e. TVP Warszawa 
f. TVP Wrocław 
g. TVP Gorzów Wlkp 
h. TVP Opole 
i. TVP Łódź  
j. TVP Regionalna 
k. WTK 

 
2. Wymagania dla stacji regionalnych: 

2.1 przynajmniej w 30% spotów winno być zrealizowane między 18.00 - 22.00, 

gdzie spot jest jako pierwszy w bloku reklamowym danej stacji, przed 

głównymi serwisami informacyjnymi 

2.2 UWAGA: Przynajmniej 30% spotów dla stacji regionalnych  winno                            

być zrealizowane przed głównymi serwisami informacyjnymi 
poszczególnych   stacji tj. 

 

Stacja Serwis Informacyjny Ilość spotów przed głównymi 

wiadomościami w stacjach 

ogólnopolskich na 28 dni trwania 

kampanii w TV 

TVP Poznań Teleskop Przynajmniej 6 

TVP Bydgoszcz Zbliżenia Przynajmniej 6 

TVP Szczecin Kronika Przynajmniej 6 

TVP Warszawa Telewizyjny Kurier Warszawski Przynajmniej 6 

TVP Wrocław Fakty – wydanie główne Przynajmniej 6 
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TVP Gorzów Wlkp Informacje Lubuskie Przynajmniej 6 

TVP Opole Kurier Opolski Przynajmniej 6 

TVP Łódź Łódzkie Wiadomości Dnia  Przynajmniej 6 

TVP Regionalna Telekurier – wydanie na żywo Przynajmniej 6 

WTK Puls Dnia  Przynajmniej 6 

SUMA Przynajmniej 60  

 
3.  Postały do realizacji % spotów poszczególnych stacji winna być realizowana 

wyłącznie pomiędzy godzinami 7:00 – 17:00. Godziny po 22:00 – 6:00 nie są 

dopuszczalne i Wykonawca nie będzie ich przedstawiał Zamawiającemu. 

 

4.  Wykonawca przedstawi dokumentację wyemitowanych reklam potwierdzonych 

na piśmie przez stacje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


