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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

I Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) opracowanie koncepcji, scenariusza oraz produkcja dwóch filmów promocyjnych: 

 o charakterze employer branding, 

 o charakterze ogólnoinformacyjnym, 

2) realizacja sesji fotograficznej z udziałem pracowników Zamawiającego. 

 

Wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiały będą wykorzystywane przez 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w celach informacyjno-promocyjnych. 

 

II Termin realizacji przedmiotu zamówienia  

 

1. Opracowanie koncepcji, scenariusza oraz produkcja dwóch filmów promocyjnych – w terminie do 

45 kalendarzowych dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Realizacja sesji fotograficznej z udziałem pracowników Zamawiającego – w terminie do 30 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

 

III Zasady współpracy  

 

1. W ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiający i Wykonawca ustalą: 

1) szczegółowe zadania w ramach usług: 

 opracowania koncepcji, scenariusza i produkcji dwóch filmów promocyjnych, 

 realizacji sesji fotograficznej, 

2) szczegółowy harmonogram realizacji zadań z uwzględnieniem terminów określonych  

w punkcie II niniejszego OPZ. 

2. Harmonogram zadań musi uwzględniać etapy: prac koncepcyjnych, akceptacji, produkcji.  

 

IV Realizacja przedmiotu zamówienia – filmy promocyjne 

 

Opracowanie koncepcji 

Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie koncepcji filmów promocyjnych. 

 

Film o charakterze employer branding: 

1) czas trwania: od 2 do 4 minut (+/-) 5%, 

2) cel: prezentacja CSIOZ jako atrakcyjnego pracodawcy, oferującego pracownikom możliwość 

udziału w projektach IT o zasięgu ogólnopolskim, których celem jest podnoszenie jakości 

świadczonych usług medycznych, stawiającego ciekawe wyzwania, zapewniającego pracę  

w zaangażowanych i otwartych zespołach, dbającego o rozwój pracowników, pracodawcy, 



 

 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa 

 tel.: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl 

Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

2 

który dynamicznie się rozwija, w codziennej pracy wykorzystuje nowoczesne technologie, jest 

nastawiony na innowacyjność.  

 

Film o charakterze promocyjnym: 

1) czas trwania: od 2 do 4 minut (+/-) 5%, 

2) cel: prezentacja CSIOZ jako podmiotu odpowiedzialnego za cyfryzację obszaru ochrony 

zdrowia w Polsce, dostarczającego nowoczesne e-usługi dla wszystkich interesariuszy: 

pacjentów, przedstawicieli środowiska medycznego, farmaceutów, instytucji nadzorujących 

funkcjonowanie tego obszaru. 

 

Opracowanie scenariuszy  

Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie scenariuszy filmów promocyjnych. 

 

1. Scenariusze powstaną w oparciu o wskazówki i wytyczne przekazane przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca przygotuje 3 różne scenariusze dla każdego filmu promocyjnego. 

3. Zamawiający wybierze po 1 scenariuszu dla każdego filmu promocyjnego. 

4. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do wybranych scenariuszy, a Wykonawca jest zobowiązany 

je uwzględnić.  

5. Procedura określona w punkcie 4. powyżej będzie powtarzana do czasu ostatecznej akceptacji 

scenariuszy przez Zamawiającego. 

6. Zaakceptowane ostatecznie scenariusze będą podstawą dla Wykonawcy do rozpoczęcia procesu 

produkcji filmów promocyjnych.  

 

Produkcja filmów promocyjnych 

Zadaniem Wykonawcy będzie produkcja dwóch filmów promocyjnych zgodnie ze szczegółami poniżej: 

 

1. Zdjęcia: 

 ujęcia w lokalizacjach zaproponowanych przez Wykonawcę oraz Zamawiającego, 

 ujęcia z powietrza,  

 ujęcia zarówno w pomieszczeniach jak i w plenerze, 

 zapewnienie na planie wszystkich rekwizytów, które opisane zostaną w proponowanym 

scenariuszu.  

2. Montaż i udźwiękowienie: 

 dwie wersje językowe – z napisami w języku polskim i angielskim, 

 forma produkcji musi być zgodna z wymogami emisyjnymi krajowymi i międzynarodowymi, 

 materiał zostanie zrealizowany w technice cyfrowej, 

 proporcje: 16:9 (1920:1080) oraz 4:3 (2048×1536), 

 audio: kodek AAC, 48000 HZ, Stereo, 320kb/s, 

 wideo: kodek H.264, 

 kontener wideo: MOV, MP4, AVI,  

 filmy muszą być zgodne ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA,  

 Wykonawca zapewni: 
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o lektora, 

o animacje, 

o podkład muzyczny, stanowiący istniejący lub specjalnie w tym celu skomponowany 

utwór, do którego Wykonawca posiada prawa autorskie,  

o niezbędne materiały graficzne (zdjęcia, ilustracje, ikonografiki itp.), w tym znaki 

graficzne przekazane przez Zamawiającego, 

 przekaże Zamawiającemu wykorzystane w filmach materiały graficzne (zdjęcia, ilustracje, 

ikonografiki itp.) oddzielnie w plikach wektorowych lub rastrowych o jakości drukarskiej (EPS, 

PDF, TIFF) w rozbarwieniu CMYK. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie robocze wersje wyprodukowanych filmów w 

postaci elektronicznej (np. w formie bezpośredniego linka do pliku na serwerze Wykonawcy lub 

serwisu typu YouTube itp.). 

4. Wersje wyprodukowanych filmów promocyjnych przekazane Zamawiającemu do ostatecznej 

akceptacji muszą być odpowiedniej jakości i nie mogą budzić zastrzeżeń Zamawiającego. 

5. Zaakceptowane przez Zamawiającego ostateczne wersje filmów zostaną dostarczone do siedziby 

Zamawiającego na nośniku/ach elektronicznym/ch, umożliwiającym/ch nieograniczone 

powielanie.  

 
V Realizacja przedmiotu zamówienia – sesja fotograficzna 

 

Przeprowadzenie sesji fotograficznej: 

1. Zamawiający przewiduje realizację sesji fotograficznej w profesjonalnym studiu oraz w siedzibie 

Zamawiającego – maksymalnie 5 różnych aranżacji przestrzeni.  

2. Wykonawca odpowiada za zapewnienie wszystkich niezbędnych narzędzi do realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

3. W wyniku sesji powstaną zdjęcia indywidualne i grupowe, które zostaną wykorzystane w 

materiałach informacyjno-promocyjnych Zamawiającego.  

4. W sesji fotograficznej wezmą udział pracownicy Zamawiającego – nie więcej niż 10 osób. 

5. Wykonawca finalnie przekaże Zamawiającemu 30 zdjęć, po 6 dla każdej zaaranżowanej przestrzeni.   

6. Sesja zdjęciowa odbędzie się w terminie określonym w punkcie II niniejszego OPZ. 

7. Wykonawca zapewnieni profesjonalny sprzęt fotograficzny, w tym m.in.: statywy, studyjne lampy 

błyskowe oraz rekwizyty.  

8. Wykonawca zapewnieni udział usługi makijażu podczas sesji zdjęciowej. 

9. Wykonawca dokona profesjonalnej obróbki graficznej wybranych przez Zamawiającego zdjęć 

(m.in. korekta kolorów i ostrości, kadrowanie, retusz, przygotowanie zdjęć do druku). 

10. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do katalogu ze wszystkimi wykonanymi zdjęciami,  

z których Zamawiający wybierze zdjęcia do obróbki graficznej.  

11. W przypadku zastrzeżeń dotyczących udostępnionych przez Wykonawcę zgodnie z punktem nr 10 

powyżej wszystkich zdjęć, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, a Wykonawca na 

swój koszt wykona dodatkowe zdjęcia w ustalonym przez Strony terminie i miejscu. 

12. W efekcie wykonanej usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu finalne zdjęcia, tj. po obróbce 

graficznej, na nośniku elektronicznych, umożliwiającym nieograniczone powielanie. Nośnik 
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elektroniczny zawierać będzie odpowiednio: katalog ze wszystkimi zdjęciami powstałymi w wyniku 

sesji oraz katalog ze zdjęciami obrobionymi graficznie. Zdjęcia zostaną dostarczone w formatach: 

JPG oraz TIFF w dwóch rozmiarach: min. 4288 x 2848 px 300 dpi, min. 1024 x 768 px 72dpi. 

 

VI Przekazanie praw autorskich  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do wszystkich, powstałych w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia, finalnych wersji materiałów:   

1) autorskie prawa majątkowe, 

2) autorskie prawa zależne 

na wszystkich polach eksploatacji, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych. 

 

Za dzień roboczy Strony uznają dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 

16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego. 

 


