Postępowanie znak 03/2022
Opracowanie i produkcja edukacyjnych materiałów filmowych
nt. życia i kariery wybranych postaci ze świata piłki nożnej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1.

Wprowadzenie

Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) realizuje na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki (MEiN) przedsięwzięcie pod
nazwą „Poznaj Polskę na sportowo”.
Jednym z działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia jest opracowanie materiałów o charakterze
edukacyjnym dotyczących dyscypliny sportowej piłka nożna, w szczególności obszaru: historia piłki nożnej,
przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
2.

Zakres usług objętych przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne i kompleksowa produkcja 56 edukacyjnych
materiałów filmowych nt. życia i kariery wybranych postaci ze świata piłki nożnej (obecni i byli piłkarze, trenerzy,
sędziowie, działacze). Materiały zostaną opublikowane w Bibliotece Piłkarstwa Polskiego PZPN.
Celem materiałów jest zainspirowanie odbiorców do podejmowania lub intensyfikacji zaangażowania
w środowisku piłkarskim. Każdy materiał powinien przedstawiać sylwetkę innej postaci (bohatera), która
prezentuje swoją historię, opowiada o swoich doświadczeniach w środowisku piłkarskim, zachęca do
podejmowania lub intensyfikacji zaangażowania w środowisku piłkarskim. Treści powinny być dostosowane do
wieku odbiorców (uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku 6-19 lat).
Specyfikacja techniczna materiałów filmowych:
1)
2)
3)
4)

czas trwania materiału wideo: 120-360 sekund;
format produkcji: rozdzielczość min. 3840x2160; 25kl/s; MP4/AVI;
klip: kolorowy, udźwiękowiony (stereo);
postprodukcja: przygotowanie materiału wideo do zamieszenia na stronach internetowych i/lub w
portalach społecznościowych (bitrate, format, proporcje boków);
5) transkrypcja treści w języku polskim (napisy).
Miejsce realizacji zdjęć: cała Polska (ustalone w uzgodnieniu z PZPN).
Termin wytypowania listy postaci (bohaterów): czerwiec 2022.
Termin realizacji zdjęć: czerwiec - listopad 2022.
Termin zakończenie realizacji zamówienia: grudzień 2022.
Do obowiązków wykonawcy należy całokształt działań niezbędnych w celu wyprodukowania materiałów
filmowych, w szczególności:
1) wytypowanie postaci (bohaterów nagrań) – w uzgodnieniu PZPN;
2) przygotowanie merytoryczne do realizacji materiału (tematyka, pytania, narracja – w uzgodnieniu z
PZPN);
3) skontaktowanie się z postacią (bohaterem nagrania) i umówienie nagrania;
4) pozyskanie od postaci (bohatera nagrania) zgody na wykorzystanie jego wizerunku dla celów
przedsięwzięcia (oświadczenie opracowane w uzgodnieniu PZPN);
5) realizacja nagrania w miejscu dogodnym dla postaci (bohatera nagrania), związanym z jego
zaangażowaniem w środowisku piłkarskim (obecnym lub przeszłym);

6)
7)
8)
9)

(jeśli dotyczy) zorganizowanie dostępu do ww. miejsca (lokalizacji fizycznej);
postprodukcja;
przygotowanie propozycji zwięzłego opisu każdego z materiałów (do 1000 znaków);
przekazanie do PZPN materiałów wraz z pełnymi majątkowymi prawami autorskimi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, w uzgodnieniu z PZPN, realizację nagrania w formie
zdalnej.
Każdy materiał musi zawierać logotypy przedsięwzięcia, MEiN i PZPN.
Dodatkowe wymagania wobec podmiotu realizującego usługi zewnętrzne:
1) wyznaczenie project managera, tj. osoby koordynującej działania po stronie podmiotu realizującego usługi
zewnętrzne, odpowiedzialnego za bieżący kontakt z pracownikami i współpracownikami Polskiego Związku
Piłki Nożnej biorącymi udział w realizacji działań;
2) realizacja działań w ścisłej koordynacji z pracownikami i współpracownikami Polskiego Związku Piłki Nożnej
biorącymi udział w realizacji działań;
3) gotowość do realizacji działań na terenie całej Polski (jeżeli dane działanie wymaga obecności na miejscu –
np. realizacja materiału foto-wideo), zgodnie ze wskazaniem Polskiego Związku Piłki Nożnej;
4) przeniesienie na Polski Związek Piłki Nożnej pełni autorskich praw majątkowych do utworów, które
powstaną w ramach realizacji działań, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych, na wszystkich
istniejących polach eksploatacji;
5) bieżąca i kompleksowa sprawozdawczość z realizowanych działań zgodnie z wymogami Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności w formie sprawozdań, protokołów,
screenów, dokumentacji fotograficznej, raportów monitoringu mediów itp.;
6) zachowanie poufności w zakresie współpracy przed jego oficjalną publikacją pod rygorem
odpowiedzialności odszkodowawczej.

