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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym, zgodnie z koncepcją  

i sugestiami Zamawiającego, scenariusza spotu filmowego o długości 60 sekund i wersji 30 sekund oraz 

produkcja tego spotu. 

Tematem będzie konkurs „Mazowiecka Lady D.” (więcej na: http://mcps.com.pl/informacje-

prasowe/mazowiecka-lady-d-mamy-laureatki-konkursu-dla-kobiet-z-niepelnosprawnosciami/). 

Spot ma być zachętą do udziału w tegorocznej edycji konkursu. Powinien być przygotowany w sposób 

ciekawy, angażujący widza oraz atrakcyjny wizualnie i treściowo. Wizerunek każdego bohatera podlega 

ostatecznej akceptacji Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy będzie uzyskanie zgody na wykorzystanie 

wizerunku osób występujących w spotach na wszystkich znanych w momencie realizacji polach 

eksploatacji oraz bez ograniczeń czasowych. 

Spot może zawierać elementy graficzne oraz animacje. Przy produkcji mogą zostać wykorzystane 

niestandardowe ujęcia i kadry, nowoczesne techniki filmowe (np. slow motion, timelapse), a także ujęcia 

z drona. Zamawiający zastrzega możliwość umieszczenia plansz informacyjnych.  

Spot powinien być przygotowany w wysokiej rozdzielczości. Powinien mieć odpowiednio dopasowany do 

montażu i tematyki podkład muzyczny. Spot filmowy powinien być przygotowany w uniwersalnym 

formacie, pozwalającym na odtworzenie go przy użyciu różnego rodzaju oprogramowania. Ponadto 

powinien być przekazany Zamawiającemu w różnych formatach umożliwiających emisję w różnych 

kanałach komunikacji np. ekrany LCD (ww. formaty zostaną wskazane przez Zamawiającego). 

Emisja spotu filmowego powinna być możliwa przy wykorzystaniu sprzętu o wysokiej rozdzielczości na 

nośnikach multimedialnych, jak i w internecie. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) Przygotowania w ścisłej współpracy tekstu lektorskiego i jego realizację przez lektora. Teksty 

lektorskie oraz wypowiedzi przygotowuje Wykonawca w konsultacji z Zamawiającym. Będą one 

wymagać ostatecznej akceptacji Zamawiającego.  

b) Przygotowania napisów w języku polskim (transkrypcji). 

c) Realizacji podkładu muzycznego. Muzyka musi oddawać charakter filmu i być dopasowana do 

obrazu. Podkład muzyczny może stanowić utwór specjalnie w tym celu skomponowany lub 

istniejący utwór muzyczny, do którego Wykonawca posiada prawa autorskie. Realizacja podkładu 

muzycznego zostanie przeprowadzona po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego.  

d) Realizacja oprawy graficznej. 

e) Przekazania autorskich praw majątkowych do filmu, w tym majątkowych praw autorskich 

do wszystkich wyników prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, mających charakter 

utworu z rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. Nr 666, z późn. zm.), przeniesienie majątkowych praw autorskich 

następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, bez ograniczeń co do 

terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie pól:  

− utrwalania przedmiotu umowy dowolną techniką na jakichkolwiek nośnikach; 
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− wytwarzania określoną techniką egzemplarzy przedmiotu umowy, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

− łączenia z innymi utworami; 

− trwałego lub czasowego zwielokrotniania przedmiotu umowy, w całości  

lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką; 

− publicznego wykorzystania utworu (wykonanie, wystawienie, odtworzenie, wyświetlenie), 

w szczególności poprzez udostępnienie utworu i jego części wszystkim zainteresowanym; 

− wypożyczania lub udostępniania zwielokrotnionych egzemplarzy oraz wprowadzenie do 

obrotu; 

− wprowadzania do pamięci komputera; 

− wprowadzania w całości lub w części do sieci Internet w sposób umożliwiający transmisję 

odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem materiałów  

w pamięci. 

Zamawiający dokona odbioru spotu filmowego po wniesieniu ostatecznych uwag do udźwiękowionej wersji 

w tym również online.  

Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym na każdym etapie prac  

oraz uwzględniać jego uwagi i spostrzeżenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


