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Część III-1 SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Opracowanie koncepcji, scenariusza oraz wyprodukowanie i dostarczenie filmu 

promocyjnego z okazji 30-lecia Narodowego  

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w tym opracowanie koncepcji, scenariusza oraz 

wyprodukowanie Filmu promującego 30-lecie działalności NFOŚiGW z elementami animacji (do 

wykorzystania podczas konferencji, targów, prezentacji, szkoleń, emisji w mediach itp.). 

 

Czas trwania: min. 2 minuty – max. 3 minuty  

 

Wymagania dotyczące filmu: 

1. Ujęcia filmowe z inwestycji zrealizowanych z udziałem dofinansowania NFOŚiGW (wskazanych 

przez NFOŚiGW po podpisaniu umowy), rozumiane jako ujęcia filmowe (w tym lotnicze)  

z minimum 7 różnych lokalizacji wskazanych przez NFOŚiGW – inwestycje położone na terenie 

całej Polski. 

2. Archiwalne materiały filmowe (np. z archiwum telewizyjnego). 

3. Animacje komputerowe z wykorzystaniem specjalnie do tego celu stworzonych elementów 

grafiki, np. wykresy, infografiki. 

4. Logotypy (wskaże Zamawiający po podpisaniu umowy). 

5. Dwie wersje językowe – polską i angielską (lektor polski i napisy polskie oraz lektor angielski  

i napisy angielskie). Tłumaczenie z języka polskiego na angielski zapewnia Wykonawca.  

6. Przygotowanie w formie umożliwiającej zarówno całościową emisję, jak również wykorzystanie 

fragmentów.   

7. Wykonanie w jakości i standardzie HD wymaganym zarówno przez ogólnopolskie stacje 

telewizyjne, jak i w wersji do zamieszczenia w Internecie i odtwarzania na komputerach osobistych 

(mpg w jakości HD). 

8. Udźwiękowienie, podkład muzyczny. 

9. Udział lektorów. Po podpisaniu umowy Wykonawca przekaże (w formie elektronicznej) minimum 
4 próbki głosów lektorskich, w tym co najmniej 2 w języku angielskim, przy czym lektor dla wersji 
angielskiej powinien posługiwać się tym językiem na poziomie native speaker’a.  
Z przedstawionych próbek Zamawiający wybierze lektora w  języku polskim  i lektora w języku 
angielskim (dopuszcza się by była to jedna osoba). 

10. Ewentualny udział statystów (udział statystów zależy od zaproponowanej przez Wykonawcę 

koncepcji). 

Założeniem filmu jest prezentacja udziału NFOŚiGW w poprawie stanu środowiska w Polsce na 

przestrzeni ostatnich 30 lat (1989-2019) i umacnianie wizerunku Narodowego Funduszu jako instytucji, 

która umożliwia finansowanie działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  
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Odbiorca  

Film będzie adresowany do szerokiej widowni, osób dla których ważna jest ochrona środowiska, 

także do podmiotów, które wcześniej nie zetknęły się z NFOŚiGW lub mają niewielką wiedzę na temat 

Funduszu – czym się zajmuje, jak działa, co oferuje i czym różni się od pozostałych instytucji 

chroniących środowisko. 

 

Film zostanie wyprodukowany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego scenariusza.  

 

Kluczowe elementy i komunikaty filmu:  

 

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 30 lat  finansowo wspiera 

największe w Polsce przedsięwzięcia służące ochronie środowiska.  

 

2. Prezentacja zmian w obszarze ochrony środowiska z udziałem NFOŚiGW: 

2.1 Najbardziej znaczące zmiany na przestrzeni ostatnich 30 lat (1989-2019) z udziałem 

NFOŚiGW  

 w zakresie:  

a) powietrze: 

• geotermia na przykładzie Geotermii Podhalańskiej, najstarszej polskiej geotermii, 

• elektrociepłownie,  

• termomodernizacja,  

b) woda: 

• poprawa stanu wód poprzez oczyszczalnie ścieków, 

• likwidacja i przeciwdziałanie zagrożeniom (przeciwpowodziowe), 

c) ziemia: 

• odpady, 

• rekultywacja terenu/zieleń miejska, 

  (wybrane inwestycje wskazane przez NFOŚiGW na terenie całej Polski). 

 

2.2 Planowane aktywności: 

a) Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, 

b) Czyste Powietrze,  

c) dbałość o przyrodę.  

 

UWAGA:  

A. Film pokazuje różnice w ww. obszarach na przestrzeni 30 lat (1989-2019),  

z uwzględnieniem:  

 archiwalnych materiałów filmowych, telewizyjnych, 

 aktualnych (współczesnych) ujęć filmowych.  

B. Film pokazuje kontrast „wczoraj” vs. „dziś”, np.: 

 rury odprowadzające ścieki i zanieczyszczenia bezpośrednio do rzek (kiedyś) vs. 

nowoczesna oczyszczalnia ścieków (sytuacja obecna), 

 wysypiska zmieszanych śmieci z żerującymi na nich ptakami (kiedyś) vs. nowoczesny 

system zagospodarowania odpadów; sortownie, składowanie, przetwarzanie (sytuacja 

obecna). 
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3. Podsumowanie 30 lat działalności NFOŚiGW: 

a) działa od przełomu ustrojowego w 1989 roku,  

b) instytucja unikatowa w skali świata,  

c) 95,5 mld zł (Zamawiający zastrzega sobie prawo do aktualizacji danych) na wsparcie finansowe 

przedsięwzięć proekologicznych w latach 1989-2018 

d) obsługuje środki krajowe i zagraniczne, na przestrzeni lat: GIS, Fundusz Spójności, POIiŚ, środki 

norweskie (NMF) oraz LIFE.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


