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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

Opis przedmiotu zamówienia  

 

I. Przedmiot zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie jednego filmu – animacji dotyczącej działania  

e-recepty oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w Internecie.  

2. Przedmiotu zamówienia obejmuje: 

2.1 Etap I - przygotowanie jednego filmu - animacji, w tym: 

1) Opracowanie koncepcji kreatywnej jednego filmu - animacji z uwzględnieniem materiałów 

informacyjnych oraz merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego. 

2) Przygotowanie szczegółowego scenariusza ze storyboardem oraz redakcja tekstów 

w języku polskim oraz angielskim, zgodnie z zasadami poprawności stylistycznej, 

ortograficznej, gramatycznej. 

3) Produkcja filmu – animacji w dwóch wersjach językowych- z napisami w języku polskim 

i angielskim (w tym zapewnienie podkładu muzycznego, lektora, materiałów graficznych 

np. zdjęć stockowych, ikonografik, ilustracji itp., wykonanie animacji komputerowych). 

4) Postprodukcja - montaż i udźwiękowienie filmu - animacji.  

2.2 Etap II – przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w Internecie, w tym:  

1) Przygotowanie media planu kampanii. 

2) Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej z wykorzystaniem przygotowanej 

animacji poprzez zamieszczenie filmu - animacji w mediach internetowych zgodnie 

z zaakceptowanym przez Zamawiającego media planem.  

3) Opracowanie raportu z przeprowadzonej kampanii, w tym analizy efektów prowadzonej 

kampanii informacyjno-promocyjnej.  

3. Termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania Umowy do dnia 30 listopada 2018 roku, 

z podziałem na Etapy: 

1) Realizacja Etapu I – od dnia zawarcia Umowy do dnia 24 września 2018 r.  

2) Realizacja Etapu II – od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Etapu I nie 

później niż do dnia 30 listopada 2018 r.  

Realizacja Etapu II Umowy bez uprzedniego podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Etapu 

I następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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II. Podstawowe założenia kampanii informacyjno-promocyjnej w Internecie 

1. Cele komunikacyjne  

Celem kampanii będzie promocja e-recepty, poprzez przedstawienie informacji o funkcjach i 

korzyściach e-recepty oraz instruktaż korzystania z elektronicznych recept. Celem przekazu 

jest również stworzenie spójnego, przejrzystego, pozytywnego wizerunku  

e-Recepty, jako łatwego w obsłudze narzędzia informatycznego i nowoczesnego rozwiązania, 

które działa już w innych krajach UE, a obecnie jest implementowane w Polsce.  

2. Grupa docelowa: 

1) Mieszkańcy województwa mazowieckiego, w szczególności z miast Siedlce i 

Skierniewice oraz mieszkańcy miasta Krynica Zdrój, - ze szczególnym uwzględnieniem 

Internautów 50+. 

Czas trwania kampanii w mediach internetowych to 6 tygodni. Zamawiający wymaga 

przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej w okresie pomiędzy 1 października  

a 30 listopada 2018 r. Ostateczny termin przeprowadzenia kampanii zostanie ustalony 

z Wykonawcą w ciągu 2 dni roboczych po podpisaniu umowy. Wykonawca musi zapewnić 

w tym czasie łącznie minimum 300 000 odsłon animacji. Zasięgiem kampania obejmie 

terytorium Polski ze szczególnym uwzględnieniem (na podstawie geolokalizacji) obszaru: 

województwo mazowieckie, ze szczególnym uwzględnieniem miast: Siedlce, Skierniewice, 

oraz miasto Krynica Zdrój.  

III. Zadania Wykonawcy 
 

1. Przygotowanie jednego filmu - animacji dotyczącego e-Recepty zgodnie ze szczegółowymi 

wytycznymi merytorycznymi, które zostaną przekazane przez Zamawiającego w terminie 2 dni 

po podpisaniu umowy.  

1.1 Wykonawca przygotuje koncepcję filmu, scenariusz filmu wraz ze storyboardem do 

akceptacji Zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia podpisania Umowy. Zamawiający 

dokona akceptacji koncepcji filmu, scenariusza ze storyboardem lub zgłosi do nich uwagi 

w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Wykonawca dokona wskazanych 

przez Zamawiającego zmian i poprawek w terminie do 4 dni roboczych od dnia 

przekazania uwag przez Zamawiającego. Zamawiający dokona akceptacji poprawionej 

koncepcji filmu oraz scenariusza ze storyboardem w terminie do 2 dni roboczych od dnia 
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ich otrzymania lub zgłosi uwagi, które Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia. 

Procedura określona powyżej będzie powtarzana do momentu ostatecznej akceptacji 

koncepcji filmu, scenariusza ze storyboardem przez Zamawiającego. 

1.2 Wykonawca zapewni podkład muzyczny, lektora oraz wszystkie niezbędne materiały 

graficzne typu zdjęcia stockowe, ilustracje, ikonografiki, itp. oraz uwzględni materiały 

graficzne Zamawiającego, które zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania 

umowy.  

1.3 Film - animacja musi być zgodny ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA, 

w szczególności musi być dostosowany dla osób głuchych lub niedosłyszących (napisy 

w wersji polskiej i angielskiej). 

1.4 Wymagania techniczne dotyczące filmu: 

a) do 60s / ok.12 ilustracji / ok. 10 ikon 

b) 25 fp/s, Square pixel 

c) Kontener video: MOV, MP4, AVI 

d) Audio: kodek: AAC, 48000 Hz, Stereo, 320 Kb/s 

e) Kodek: H.264 

f) Rodzielczość: Trzy formaty 

 1920:1080 / bitrate min. 20 Mbs/s 

 1280:720 / bitrate min. 8 Mbs/s – max. 10 Mbs/s 

 854:480 / bitrate min. 4 Mbs/s – max. 5 Mbs/s 

Materiały graficzne (wszelkie zdjęcia stockowe, ilustracje, ikonografiki itp.) użyte w filmie 

zostaną dostarczone Zamawiającemu oddzielnie w pliku wektorowym, lub rastrowym 

o jakości drukarskiej (EPS, PDF, TIFF) w przestrzeni barwnej CMYK, bez dodatkowych 

kolorów Pantone. 

1.5 Na zakończenie filmu- animacji 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/ . 

1.6 Wykonawca odpowiada za postprodukcję filmu-animacji poprzez zapewnienie 

odpowiedniego montażu, korekcji i udźwiękowienia, przy użyciu nowoczesnych narzędzi.  

1.7 Zaakceptowana przez Zamawiającego ostateczna wersja filmu – animacji w dwóch 

wersjach językowych- z napisami w języku polskim oraz angielskim, zostanie dostarczona 

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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do siedziby Zamawiającego na nośniku elektronicznym typu pendrive, płyta CD lub DVD 

umożliwiającym nieograniczone powielanie materiału 

 

2. Przygotowanie planu medialnego oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej  

e-recepty w Internecie.  

2.1 Wykonawca przygotuje szczegółowy plan medialny do akceptacji Zamawiającego 

w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Zamawiający dokona 

akceptacji planu medialnego lub zgłosi do niego uwagi w terminie do 3 dni roboczych od 

dnia jego otrzymania. Wykonawca dokona wskazanych przez Zamawiającego zmian 

i poprawek w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania uwag przez 

Zamawiającego. Zamawiający dokona akceptacji poprawionego planu medialnego 

w terminie 1 dnia roboczego od dnia jego otrzymania lub zgłosi uwagi, które Wykonawca 

będzie zobowiązany do uwzględnienia. Procedura określona powyżej będzie powtarzana 

do momentu ostatecznej akceptacji planu medialnego przez Zamawiającego. 

2.2 Plan medialny zawierał będzie minimum elementy takie jak: nazwa medium w jakich 

prowadzona będzie kampania, przewidywana liczba odsłon w ujęciu tygodniowym oraz 

w podziale na poszczególne dni tygodnia, szczegółowy budżet z wyszczególnieniem na 

konkretne medium.  

2.3 Wymagania w zakresie mediów:  

1) Kampania informacyjno-promocyjna prowadzona będzie w mediach internetowych 

min. 3 rodzaje, w serwisach o charakterze informacyjno-edukacyjnym, 

rozrywkowym oraz społecznościowym, min. po 1 medium w każdej kategorii. 

2) Medium musi posiadać możliwość wyświetlania materiałów wideo. 

3) Kampania prowadzona będzie w mediach internetowych, odwiedzanych 

miesięcznie przez min. 1 mln zalogowanych użytkowników. 

3. Opracowanie raportu z przeprowadzonej kampanii, w tym analizy efektów prowadzonej 

kampanii informacyjno-promocyjnej. 

3.1  Wykonawca przygotuje raport do akceptacji Zamawiającego w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia zakończenia kampanii. Zamawiający dokona akceptacji raportu lub 

zgłosi do niego uwagi w terminie do 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca 

dokona wskazanych przez Zamawiającego zmian i poprawek w terminie do 2 dni 

roboczych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. Zamawiający dokona 

akceptacji poprawionego raportu w terminie 1 dnia roboczego od dnia jego otrzymania lub 

zgłosi uwagi, które Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia. Procedura 
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określona w powyżej będzie powtarzana do momentu ostatecznej akceptacji raportu 

przez Zamawiającego. 

3.2 Raport będzie zawierał elementy takie jak: statystyki dotyczące przebiegu kampanii, 

zasięgu geograficznego, statystyki odbiorców z podziałem na płeć i wiek odbiorców animacji.  

W raporcie Wykonawca przeprowadzi analizę efektów kampanii w oparciu o zakładane 

w media planie wskaźniki a rzeczywiste dane z realizacji kampanii. Na potwierdzenie realizacji 

przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy do raportu screeny ze stron internetowych, 

z ujęciami filmu-animacji, w których prowadzona będzie kampania informacyjno-promocyjna.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 


