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Nr sprawy CKZiU/ZO/ EFS/ 1/2020  
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie: „Materiał informacyjno-filmowy/ 
animacje informacyjne/ dotyczący wypracowanego w projekcie rozwiązania”. 
 
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Model współpracy szkół zawodowych                      
ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia  w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej                    
dla zawodu technik przemysłu mody” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014- 2020.  Głównym 
celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie rozwiązań w zakresie współpracy szkoły 
zawodowej, tj. Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w CKZiU w Sosnowcu z uczelnią wyższą, 
tj. Politechniką Łódzką dla zawodu technik przemysłu mody w branży tekstylno-odzieżowej.   
 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

1. W ramach realizacji działania Wykonawca opracuje materiał merytoryczny, który będzie zawierał: 
materiał informacyjny-filmowy dotyczący wypracowanego w projekcie rozwiązania. 
 
2. Ilość opracowań - 4 sztuki w dwóch etapach terminu realizacji(prezentujące współpracę uczelni ze 
szkołą, każda animacja dotyczy innego typu współpracy wyjazdy, wykłady, warsztaty, zajęcia 
praktyczne, każda animacja HD min 3-5 min). 
 
3.Filmy/animacje muszą być tak wykonane aby pozwoliły również zapoznać się z wypracowanym 
rozwiązaniem kolejnym szkołom z sektora, które będą chciały wdrażać wypracowane w projekcie 
rozwiązania. 
 
4. Opracowanie zostanie przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej, w plikach zapisanych                  
w formacie obsługiwanym przez oprogramowanie instalowane w typowym systemie stosowanym                    
w komputerach stacjonarnych i laptopach użytkowanych w szkołach w Polsce. 
 

II. Zakres opracowania 

Zakres prac obejmuje: 

a) przygotowanie scenariusza w uzgodnieniu z Zamawiającym, na podstawie materiałów 

wytworzonych w trakcie trwania projektu. Scenariusz ma uwzględnić sfilmowanie 

charakterystycznych elementów realizacji projektu z udziałem uczniów nauczycieli i pracowników 

uczelni, 

b) przygotowanie ścieżki tekstowej dla osób niedosłyszących i dźwiękowej dla osób niedowidzących, 

Wszystkie materiały będą spełniały standard WCAG 2.0. 

c) wytworzenie materiału informacyjno-filmowego. Każda z animacji ma dotyczyć innego typu 

współpracy, tj., wyjazdów projektowych, wykładów, zajęć praktycznych. Każda animacja /film w 

jakości HD ma trwać 3-5 minut. 

d) dokonanie korekt po wykonaniu audytu 
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e) zapis animacji/filmu na nośniku typu płyta DVD 

f) przeniesienie na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota 

Roweckiego 64 całość autorskich praw majątkowych i pokrewnych z wyłącznym prawem do udzielania 

zezwoleń na wykonanie zależnego prawa autorskiego do utworu wytworzonego w ramach umowy 

III. Czas realizacji 

Zamówienie podzielone jest na 2 etapy: 

1 etap- realizacja i przekazanie 2 filmów w terminie do czerwca 2020 roku 

2 etap- realizacja i przekazanie 2 filmów w terminie do grudzień 2020 roku 

IV. Wymagania techniczne: 

1. Łączy obraz z narracją. 

2. Opracowany jako: materiał odtwórczy (fragmenty filmów fabularnych, dokumentalnych, 

teledysków, wykorzystanie fragmentów dyskusji, wywiadów i debat) materiał oryginalny, zrealizowany 

specjalnie na potrzeby danego e- materiału. 

3. Profesjonalny lektor. 

4. Ilustruje doświadczenia, tłumaczy zjawiska, wyjaśnia skomplikowane procesy. 

5. Filmy należy przygotować w formie plików wideo. 

6. Sekwencje filmowe dokumentalne mogą być przeplatane fragmentami animowanymi, schematami 

itp. W tle filmu mogą pojawić się efekty dźwiękowe, o ile są powiązane z prezentowanym materiałem 

i nie zakłócają odbioru.  

Istotne jest dostosowanie języka używanego przez lektora w filmie i animacjach do odbiorcy, odbiorcą 

są tu uczniowie szkoły branżowej - należy zwrócić szczególną uwagę na funkcjonalność przekazu i brak 

komentarza odautorskiego (narzucanie opinii). 

7. Film powinien trwać od 3 do 5 minut, możliwe jest wydłużenie nagrania. 

8. Wszystkie materiały będą spełniały standard WCAG 2.0 

9. Wszystkie materiały będą wymagały przeniesienia pełnych praw autorskich do materiałów 

 
Filmy/animacje pozwolą również zapoznać się z wypracowanym rozwiązaniem kolejnym szkołom                          
z sektora, które będą chciały wdrażać wypracowane w projekcie rozwiązania. 
Filmy informacyjne dla uczniów (4 sztuki) będą prezentować współpracę uczelni ze szkołą. 
Każdy z filmów będzie dotyczyć innego typu współpracy: wyjazdy, wykłady, warsztaty, zajęcia 
praktyczne. Filmy pozwolą również zapoznać się z wypracowanymi rozwiązaniami kolejnym szkołom 
z sektora, które będą chciały wdrażać wypracowane rozwiązania w projekcie. 
 
Kod CPV: 92111200-4 Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm 
wideo (kat. 26 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe) 
Dodatkowe kody CPV: 92111100-3 Produkcja filmów instruktażowych oraz taśm wideo 

 


