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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”                       

zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących : 

wykonania filmu promocyjnego obszaru LGD „Dolina Soły” 

 

Zamawiający:  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

„Dolina Soły” 

ul. Edukacyjna 9, Rajsko,  

32-600 Oświęcim 

NIP 549-235-69-16 

www.dolinasoly.eu  

Przedmiotem oferty jest :  

Produkcja filmu promocyjnego dotyczącego obszaru LGD „Dolina Soły” na podstawie wypracowanej 

koncepcji wspólnie z Zamawiającym z przeznaczeniem do umieszczenia na stronach internetowych 

Stowarzyszenia, emisji podczas spotkań, konferencji, festiwali innych wydarzeń tego typu oraz 

dystrybucji na płytach DVD/USB oraz promocji w mediach, w tym w Internecie.  

 

1. Podstawowe wytyczne dotyczące realizacji filmu  

 

- długość trwania – około 8 - 10 min  

- zrealizowany w formacie FullHD, 

- udźwiękowienie stereo, 

- realizacja zdjęć obszaru w plenerze, również z lotu ptaka,  

- spot powinien być w wersji językowej polskiej i angielskiej – Wykonawca zapewni udział 

profesjonalnego lektora, który wejdzie w rolę komentatora treści nagrania, 

- Wykonawca zapewni podkład muzyczny – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie 

o nabyciu praw do użycia wybranych fragmentów muzycznych do produkcji filmu promocyjnego 

będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.  
 

2. Znakowanie  

 

W filmie muszą zostać́ wykorzystane logotypy i podpisy zgodnie z aktualną Księgą wizualizacji 

2014-2020 dostępne na stronie http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-

Prasowe/Zmiana-Ksiegi-wizualizacji-znaku-PROW-2014-2020 

( Logotyp Uni Europejskiej, Logotyp Dolina Soły. PROW 2014-2020 oraz slogan „Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” ) 

 

 

3. Termin realizacji  

 

Film powinien zostać zrealizowany i oddany Zamawiającemu do dnia 31.08.2018.  
 

4. Akceptacja: 

Wykonawca prześle Zamawiającemu zmontowany materiał promocyjny celem jego 

akceptacji. W terminie 2. dni roboczych od przedstawionego zmontowanego materiału 

Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia uwag, które Wykonawca zobowiązany jest nanieść 

w terminie 3. dni od dnia zgłoszenia ich przez Zamawiającego materiał promocyjny Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu w terminie 2. dni celem akceptacji.  
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5. Informacje dodatkowe  

 

    - W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych do filmu na 

wszystkich polach eksploatacji. Wykonawca powinien oświadczyć, iż przeniesienie w/w praw 

nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.  

− Wykonawca powinien uzyskać zezwolenie osób, których wizerunki zostały utrwalone w 

filmie na ich rozpowszechnianie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, niezależnie od 

pól eksploatacji.  

− Forma płatności za wykonanie usługi: przelew bankowy po realizacji zlecenia z 14-dniowym 

terminem płatności. 

− W filmie powinno znaleźć się hasło promocyjne Stowarzyszenia „Dolina Soły – rzeka 

możliwości”. 
 

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty: 
 

- cena przedmiotu zamówienia – 60% 

- ocena doświadczenia (co najmniej 3 zrealizowane filmy promocyjne) - 40% 
 

Ofertę̨ należy złożyć́ w terminie do 11 maja 2018 w biurze LGD Dolina Soły – osobiście, a za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: ul. Edukacyjna 9, Rajsko, 32-600 Oświęcim) lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dolinasoly.eu 

O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura LGD.  

Zamawiający dokona wyboru oferty najpóźniej do 18.05.2018. 

Osoba do kontaktu:  

Joanna Esveld 

tel. 33/843 60 28, e-mail: joanna.esveld@dolinasoly.eu 
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