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Załącznik nr 1 do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT w ramach projektu „Proekologiczna instalacja 
pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów 

odpadowych” 

Formularz ofertowy 
 
Wykonawca dostarczy wersję filmu w rozdzielczości FullHD (1920x1080) - wersja 
5 min (+/- 60 s., zastosowanie: Internet, prezentacje multimedialne 
na konferencjach, targach itp.). 
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu gotowy plik na nośniku danych (pendrive) 
w dwóch wersjach – dużej, nieskompresowanej do archiwizacji, ew. późniejszego 
wykorzystania fragmentów itp. oraz mniejszej, skompresowanej dostosowanej 
do publikacji w Internecie na ogólnodostępnych platformach (np. youtube lub 
Vimeo).  
 
Zakres zadań: 

• opracowanie scenariusza i uzgodnienie go z Zamawiającym; 
• organizacja planów zdjęciowych – miejsce inwestycji Kędzierzyn Koźle – 

zdjęcia z wysokości oraz tradycyjne ujęcia naziemne z terenu zakładu (na 
zewnątrz i wewnątrz hali, z użyciem stabilizatora) – teren instalacji, 
zakładu; wykorzystanie zdjęć, nagrań będących w posiadaniu 
zamawiającego z poszczególnych etapów realizacji inwestycji); 

• realizacja materiału filmowego oraz animacji cyfrowych pod 
licencjonowany lub oryginalny podkład muzyczny (animacje - nie więcej 
niż 30% całości filmu); 

• wstępny montaż materiału zdjęciowego, grafiki i dźwięku, 
udźwiękowienie (lektor w języku polskim i angielskim lub realizacja 
i wykorzystanie wywiadów z przedstawicielami firmy – wersja angielska – 
co najmniej jako pasek tekstowy w materiale), uzyskanie akceptacji 
Zamawiającego (wprowadzenie ewentualnych poprawek); 

• przygotowanie czołówki i tyłówki zgodnie z wytycznymi (zawarcie 
informacji o współfinansowaniu projektu wraz z niezbędnymi logotypami), 
ostateczny montaż, korekcja barwna; 
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Główne założenia dla scenariusza: 
- przekazanie celu projektu i sposobu działania instalacji w wersji „dla laika”; 
- pokazanie możliwych rezultatów ekologicznych i ich zastosowania w wyniku 
realizacji projektu; 
- promocja idei projektu; 
- zawarcie koniecznych logotypów i informacji o współfinansowaniu projektu 
ze źródeł Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 
 
 
Opis projektu zawarto na stronie internetowej http://www.emunew.pl/pl/o-
projekcie/  
 
 


