Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szczawno- Zdrój, dn. 18.03.2013r.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn: „Opracowanie koncepcji kreacyjnej i scenariusza
oraz produkcja 9 filmów reklamowych dla firm uczestniczących w projekcie pn. „Inwestycje
w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP”.
Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/10/2013
(1)
wpłynęły zapytania wobec treści SIWZ, na które niniejszym udziela następujących
odpowiedzi:
1. „1. Jaki jest wymagany zakres przekazanych praw (okres czasu i ograniczenia
terytorialne) dla wizerunku osób biorących udział dla podkładu muzycznego oraz
zrealizowanego materiału filmowego;
2. Jakiego rodzaju animacje komputerowe i w jakiej technice mają sie znaleźć w
filmach.
3. W jakich lokalizacjach na terenie Polski będą realizowane filmy.
4. Jakie branże i jakie firmy biorą udział w filmach + lokalizacje firm.
5. Ile konferencji z projekcją filmów na których musi być obecny wykonawca jest
przewidzianych.
6. Gdzie i kiedy odbędą sie te konferencje”.

Odpowiedź Zamawiającego:
Adn. 1. Zakres przekazanych praw dla wizerunku osób biorących udział dla podkładu
muzycznego oraz zrealizowanego materiału filmowego jest na czas nieokreślony i ogranicza się
do terytorium RP.
Adn. 2. W zależności od koncepcji scenariusza filmowego przewiduje się wykorzystanie
animacji komputerowych wykonanych w technologii m.in. FLASH, AFTER EFFECTS, w
płaszczyznach 2D lub/i 3D.
Adn. 3. Filmy realizowane będą w siedzibach firm uczestniczących w projekcie (woj.
Dolnośląskie, woj. Wielkopolskie, woj. Śląskie).
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Adn. 4. Projekt pn. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP jest ogólnopolskim
projektem, w którym udział mogą wziąć przedsiębiorcy poszukujący zewnętrznego finansowania
swojej innowacyjnej działalności z całego kraju.
Adn. 5 i 6. Przewidziana jest jedna konferencja zaplanowana na 9 maja 2013 roku w sali notowań
NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Z uwagi na liczne zapytania o wartość zamówienia (wartość szacunkowa w kwocie netto)
Zamawiający jednocześnie informuje, iż jest to kwota 47.250,00 zł.

