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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

I. Informacje ogólne  

1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja 2 spotów radiowych o charakterze informacyjno-

promocyjnym nt. digitalizacji w ochronie zdrowia (e-recepta, e-skierowanie, internetowe 

konto pacjenta). 

2. Wykonawca w ramach dwóch etapów wykona: 

2.1 W ramach Etapu 1: opracowanie koncepcji kreatywnej, w tym przygotowanie linii 

kreacji, przygotowanie scenariuszy spotów wraz z tekstem, zapewnienie lektora 

oraz innych materiałów dźwiękowych dla 2 spotów radiowych. 

Termin realizacji: najpóźniej do dnia 17 września 2018 r.  

2.2 W ramach Etapu 2: wyprodukuje 2 spoty radiowe w profesjonalnym studiu 

dźwiękowym wraz z montażem i postprodukcją. 

Termin realizacji: najpóźniej do dnia 20 września 2018 r.  

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 21 września 2018 r.  

 
II. Wymagania dotyczące produkcji spotów 

 

1. Specyfikacja techniczna 

1.1 Długość spotu: 30 sekund. 

1.2 Spoty zostaną przygotowane w profesjonalnym studiu dźwiękowym, 

w standardzie zgodnym z wymogami emisyjnymi stacji radiowych o zasięgu 

ogólnopolskim typu Polskie Radio, RMF FM, Radio Zet.  

1.3 Wykonawca na prośbę Zamawiającego zobowiązany jest umożliwić obecność 

przedstawicieli Zamawiającego w studiu dźwiękowym podczas nagrań lub też 

kontakt w trakcie nagrań przez np. telefon komórkowy celem wprowadzania 

uwag i zmian na bieżąco. 

1.4 Zaakceptowane przez Zamawiającego ostateczne wersje 2 spotów wraz 

z metryczką, zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego na nośniku 

elektronicznym typu pendrive, płyta CD lub DVD umożliwiającym 

nieograniczone powielanie materiału. 

1.5 Wykonawca zapewni montaż i postprodukcję spotów. 
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2. Koncepcja kreatywna  

2.1 Podstawowe założenia 

a) Cel: promocja rozwiązań z obszaru e-Zdrowia. Podniesienie świadomości wśród 

opinii publicznej nt. możliwości korzystania z e-usług takich jak e-recepta, 

internetowe konto pacjenta dostępne na portalu pacjent.gov.pl oraz e-

skierowanie.  

b) Grupa docelowa: ogół społeczeństwa, potencjalni pacjenci, ze szczególnym 

uwzględnieniem grup wiekowych 30+, 60+.  

c) Przekaz komunikacyjny: nowe technologie wdrażane obecnie w systemie 

ochrony zdrowia przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa i jakości 

leczenia oraz poprawią efektywność systemu opieki zdrowotnej.  

d) Wykorzystanie: spot będzie przedmiotem ogólnopolskiej kampanii 

informacyjno- promocyjnej w rozgłośniach radiowych, którą Zamawiający 

zamierza realizować w okresie październik- listopad 2018 r. 

e)  Charakterystyka spotu: prosty i zrozumiały przekaz, oryginalny, łatwy do 

zapamiętania, wiarygodny, przyjemny w słuchaniu.   

2.2 Scenariusz spotu  

a) Zamawiający w ciągu 1 dnia od daty zawarcia umowy przekaże Wykonawcy 

materiały merytoryczne oraz dotychczasowe materiały informacyjne o e-

recepcie, internetowym koncie pacjenta, e-skierowaniu, które będą podstawą 

dla Wykonawcy do przygotowania spotów.  

b) Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy przygotuje  

linię kreacji, która zostanie zaprezentowana na spotkaniu warsztatowym z 

udziałem Zamawiającego. Na podstawie zaakceptowanej linii kreacji, 

Zamawiający przygotuje 2 wersje scenariusza dla każdego spotu do wyboru i 

akceptacji Zamawiającego. Zamawiający dokona akceptacji scenariuszy lub 

zgłosi do nich uwagi w terminie do 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 

Wykonawca dokona wskazanych przez Zamawiającego zmian i poprawek w 

terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 

Zamawiający dokona akceptacji poprawionych wersji scenariuszy w terminie 1 

dnia roboczego od dnia ich otrzymania lub zgłosi uwagi, które Wykonawca 
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będzie zobowiązany do uwzględnienia. Procedura określona powyżej będzie 

powtarzana do momentu ostatecznej akceptacji scenariuszy przez 

Zamawiającego. 

c) Scenariusz musi składać się z elementów takich jak:  

 wprowadzenie - ma przyciągnąć uwagę odbiorcy,  

 rozwinięcie - opis korzyści płynący z e-usług w sektorze zdrowia,  

 zakończenie- ponowne zachęcenie, poprzez wskazanie na argumenty, 

które mają przekonać i informacje jak to zrobić/ gdzie znaleźć więcej 

informacji.  

d) Spoty będą częścią jednej kampanii informacyjno-promocyjnej dlatego też 

muszą być spójne. 

e) Spoty zawierać będą tekst czytany przez 1 lektora, podkład dźwiękowy  

oraz tekst (wypowiedź) ministra zdrowia. Za nagranie wszystkich tekstów 

odpowiada Wykonawca. 

f) Na zakończenie każdego spotu pojawi się informacja o realizatorach projektu  

i jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa, zgodnie z zasadami promocji i oznakowania 

projektów w programie, opublikowanymi na stronie: 

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-

promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/.  

3. Lektor oraz inne materiały dźwiękowe 

3.1 Wykonawca w ciągu 4 dni po zawarciu umowy przedstawi do akceptacji 

Zamawiającego min. 3 propozycje profesjonalnych lektorów. Zamawiający 

wymaga aby wraz z imieniem i nazwiskiem oraz wykazem realizacji na 

potwierdzenie wymaganego doświadczenia wskazanego w pkt. 3.2,Wykonawca 

dostarczył również próbki nagrań każdego lektora. Zamawiający dokona wyboru 

lektora w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania próbek nagrań. W przypadku 

braku akceptacji/wyboru jednego z przedstawionych lektorów przez 

Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przedstawić propozycje 2 kolejnych 

lektorów do wyboru. 

3.2 Lektor musi posiadać w swoim portfolio min. 5 realizacji w ramach kampanii 

informacyjno-promocyjnych, reklamowych lub społecznych o zasięgu 

ogólnopolskim, musi posiadać nienaganną dykcję, głos lektora musi być 

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
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rozpoznawalny wśród opinii publicznej. Dodatkowo lektor powinien mieć 

doświadczenie w dubbingu lub podkładaniu głosów w filmach.  

3.3 Wykonawca w ciągu 4 dni po podpisaniu umowy przedstawi do akceptacji 

Zamawiającego po min. 4 propozycje materiałów dźwiękowych w postaci m.in. 

podkładu muzycznego, i innych efektów dźwiękowych typu dżingiel.  

4. Wymagania dotyczące zespołu odpowiedzialnego za realizację zamówienia  

4.1 Specjalista ds. reklamy i marketingu.  

Osoba posiadająca min. 3 letnie doświadczenie w opracowywaniu koncepcji 

kreatywnych i realizacji radiowych spotów reklamowych. Osoba odznaczająca 

się wysokim stopniem kreatywności i pomysłowości, mająca doświadczenie 

w zakresie opracowywania materiałów marketingowych pod różne kanały 

komunikacji (m. in. foto, video, audio). Osoba potrafiąca efektywnie 

współpracować z podwykonawcami , dbająca o szczegóły przy realizowanych 

projektach. Specjalista musi również posiadać umiejętność sprawnego 

organizowania pracy własnej oraz zespołu projektowego.  

4.2 Copywriter 

Osoba posiadająca min. 5 letnie doświadczenie pisania haseł, tekstów 

promocyjnych oraz scenariuszy reklam radiowych i telewizyjnych,  

Posiadająca wiedzę nt. mechanizmów marketingowych, posiadająca bogatą 

wyobraźnię, myśląca poza schematami. Copywriter musi posiadać tzw. „lekkie 

pióro”, oraz perfekcyjną znajomość języka polskiego, zasad poprawnej pisowni, 

gramatyki i interpunkcji.  

 

5. Pozostałe wymagania 

5.1 Wykonawca przygotuje w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy szczegółowy 

harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniający poszczególne 

etapy produkcji, działania i terminy wskazane w Opisie przedmiotu Zamówienia. 

5.2  Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe wraz  

z prawami zależnymi do wyprodukowanych spotów, umożliwiając tym samym 

ich późniejszą eksploatację przez Zamawiającego. 

 

 

 


