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Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert –  

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

 

Usługa wyprodukowania filmów pełniących funkcje szkoleniowe  

I. Przedmiot zamówienia. 

Zamówienie obejmuje pakiet usług w zakresie: 

1. Przygotowania i produkcji filmu pełniącego funkcję szkoleniową z zakresu prawidłowego 

aplikowania o dofinansowanie w ramach poszczególnych konkursów ogłaszanych przez LAWP  

w Lublinie za pośrednictwem systemu LSI2014, tj. opracowanie scenariusza, wykonanie zdjęć, 

montaż, podkład dźwiękowy oraz przekazanie praw autorskich i pokrewnych do filmu na rzecz 

Zamawiającego. 

Film będzie podzielony na 6 odcinków. 

Łączny czas trwania wszystkich odcinków max. 30 min. 

Film będzie zawierał wizualizacje z lektorem z prawidłowego użytkowania systemu LSI2014. 

Dodatkowo w trakcie wizualizacji w przypadku ważnych informacji (wskazane przez 

Zamawiającego) Wykonawca umieści tekstowe komentarze pozwalające podkreślić wagę 

danego problemu/zagadnienia.   

2. Przygotowania i produkcji dwóch filmów pełniących funkcje szkoleniowe tj. opracowanie 

scenariusza, wykonanie zdjęć, montaż, podkład dźwiękowy oraz przekazanie praw autorskich  

i pokrewnych do filmu na rzecz zamawiającego. Pierwszy film będzie dotyczył tematyki 

prawidłowej realizacji i rozliczania projektu (wniosek o płatność), drugi film będzie dotyczył 

procedury realizacji projektu (ogólne zasady).  

Czas trwania pierwszego filmu – max. 30 min 

Czas trwania drugiego filmu – max. 30 min 

Film będzie zawierał wizualizacje z lektorem z prawidłowego użytkowania systemu SL2014. 
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Dodatkowo w trakcie wizualizacji w przypadku ważnych informacji (wskazane przez 

Zamawiającego) Wykonawca umieści tekstowe komentarze pozwalające podkreślić wagę 

danego problemu/zagadnienia.   

W skład przedmiotu wchodzi: 

• opracowanie scenariuszy do każdego z trzech filmów w oparciu o materiały przekazane 

przez Zamawiającego, 

• realizacja nagrań we współpracy z lektorem Wykonawcy, 

• nagranie filmów z użyciem profesjonalnego sprzętu w standardach TV audio-video  

(jakość obrazu Full HD kinowa, rozdzielczość 1920x1080, tryb nagrywania 25p, format 

MP4, jakość dźwięku stereo), 

• montaż. 

II. Cel realizacji. 

Celem realizacji jest zapewnienie przedsiębiorcom województwa lubelskiego informacji  

na temat sposobu wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020  

w systemie LSI 2014 oraz prawidłowej realizacji projektu. Treść filmów zamieszczonych  

na stronie www.rpo.lubelskie.pl odnosić się będzie m.in. do najczęściej popełnianych błędów przy 

wypełnianiu wniosków o płatność w systemie SL2014, procedury zamówień udzielanych  

w ramach realizowanych projektów z RPO WL 2014-2020. 

 

III. Grupa docelowa. 

Odbiorcami przedmiotu zamówienia są przedsiębiorcy Lubelszczyzny, którzy stanowią grupę 

potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów Działań realizowanych przez LAWP w ramach RPO 

WL 2014-2020. Ponadto filmy będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 

IV. Czas trwania 

Termin realizacji: maksymalnie 14 dni od zatwierdzenia każdego ze scenariuszy, jednak nie później 

niż do 15 października 2019 r.  

W pierwszej kolejności zrealizowany zostanie film pełniący funkcję szkoleniową z zakresu 

prawidłowego aplikowania o dofinansowanie w ramach poszczególnych konkursów ogłaszanych przez 

LAWP w Lublinie za pośrednictwem systemu LSI2014. 

http://www.rpo.lubelskie.pl/
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Kolejność dwóch pozostałych filmów pozostaje dowolna. 

V. Wymagania wobec Wykonawcy. 

• Wykonawca zapewni zrealizowanie przedmiotu zamówienia przy użyciu sprzętu audiowizualnego, 

umożliwiającego osiągnięcie najlepszych efektów artystycznych, świetlnych i technicznych, za 

który Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. 

• Wykonawca przygotuje i przedstawi scenariusze filmów w terminie 20 dni od podpisania umowy 

(uwzględniając informacje przekazane przez Zamawiającego) do akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający może zażądać wniesienia poprawek. Poprawki Wykonawca naniesie w ciągu 5 dni 

roboczych. 

• Zamawiający może zażądać wniesienia poprawek do scenariusza filmu z zakresu prawidłowego 

aplikowania o dofinansowanie przedłożonego wraz z ofertą; Poprawki Wykonawca naniesie 

w ciągu 5 dni roboczych.   

• Wykonawca podczas nagrywania filmów zastąpi ujęte w scenariuszach zrzuty z ekranu 

wizualizacjami on-line z działania systemów: w przypadku aplikowania wnioskodawcy – LSI2014 

lub w przypadku gdy beneficjent składa wniosek o płatność – SL2014. 

• Wykonawca w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy przedstawi do akceptacji 3 profesjonalnych 

lektorów. Lektor będzie występował w roli prowadzącego szkolenia. W przypadku braku 

akceptacji/wyboru jednego z przedstawionych lektorów przez Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek przedstawić propozycje 3 kolejnych lektorów do wyboru. Zamawiający wymaga by 

filmy nagrane były w profesjonalnym studio na terenie Lublina. Wykonawca na prośbę 

Zamawiającego zobowiązany jest umożliwić obecność przedstawicielom LAWP w studio nagrań 

lub też kontakt w trakcie nagrań przez np. telefon komórkowy celem wprowadzania uwag i zmian 

na bieżąco. 

• Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zgody, umożliwiające realizację przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, w tym zgody na rozpowszechnianie w filmach wizerunku osób w nich 

występujących; 

• Wykonawca zapewni bezpieczeństwo w zakresie BHP i PPOŻ podczas nagrań i ponosi 

odpowiedzialność w tym zakresie. 

• Wykonawca wskaże imiennie osoby (dane kontaktowe, adres email, telefon) do bieżących 

kontaktów oraz odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia. 

• Wykonawca będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia sprzętem oraz aktualnym  

i legalnym oprogramowaniem niezbędnym do należytego i terminowego wykonywania 

zamówienia. 
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• Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu opracowanych ostatecznie 

materiałów przeznaczonych do prezentacji w Internecie, w formacie *.avi lub *.mpeg oraz *.flv. 

Każdy z filmów musi być nagrany w wymaganych formatach na oddzielnej płycie DVD 

pozbawionej możliwości wielokrotnego zapisu w minimum 2 egzemplarzach każdy 

i przekazany Zamawiającemu. 

• Treść filmów musi być dostępna dla wszystkich osób, w tym również dostosowana  

do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tj. poprzez zastosowanie napisów; 

• Wykonawca przekaże Zamawiającemu cotygodniowy raport z postępu prac. 

• Za produkcję filmów odpowiada Wykonawca. 

VI. Obowiązki Zamawiającego. 

• Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich informacji, które będą przedmiotem produkowanych 

filmów. 

• Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały i wytyczne do opracowania scenariuszy. 

• Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne logotypy oraz treści niezbędne do opracowania 

informacji o współfinansowaniu filmów ze środków unijnych. 

VII.  Obowiązkowe elementy. 

W filmach powinny znaleźć się: 

− elementy graficzne z Key Visual RPO WL 2014 – 2020 (tzw. żółte kafelki), właściwy ciąg 

logotypów, w skład którego wchodzą: logo Programu Regionalnego, znak identyfikacyjny 

Województwa Lubelskiego (Elka), flaga Rzeczpospolitej oraz logo Unii Europejskiej 

z odwołaniem do EFRR wraz z dopiskiem o współfinansowaniu: 

 

 

 

− adres strony internetowej: http://rpo.lubelskie.pl/lawp; 

− zdjęcia/obrazy przesłane przez Zamawiającego. 
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