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Część III-1 SIWZ 
Opis przedmiotu zamówienia - Część 1 

 
Przedmiotem zamówienia jest produkcja oraz dostawa 3 filmów informacyjno-edukacyjnych, w tym 
opracowanie po jednej koncepcji oraz po jednym scenariuszu do każdego filmu. Planowane jest 
wykorzystanie Filmówm.in. w Internecie i wybranych mediach oraz w trakcie konferencji, szkoleń, 
eventów i innych wydarzeniach promujących Projekt Doradztwa Energetycznego.  
 
Zakres tematyczny filmów: 
1. Film nr 1 – ochrona powietrza, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii. 
2. Film nr 2 – szkolenia dla kandydatów na energetyków gminnych. 
3. Film nr 3 – edukacja, informacja i promocja postaw prośrodowiskowych, w szczególności 

związanych z gospodarką nieskoemisyjną, w tym efektywnością energetyczną i OZE. 
 
Spodziewane efekty i korzyści dla odbiorców:  

1. Dotarcie do szerokich kręgów społeczeństwa z informacją na temat realizowanego Projektu 
Doradztwa Energetycznego.  

2. Popularyzacja działań doradczych obejmujących m.in.: 

- wsparcie na poziomie lokalnym przygotowywania dobrej jakości Planów Gospodarki 
Niskoemisyjnej i wynikających z nich projektów dot. efektywności energetycznej i OZE; 

- szkolenia dla kandydatów na energetyków gminnych, których celem jest przygotowanie 
fachowych kadr m.in. do zarządzania wytwarzaną i zużywaną energią w obrębie danej 
gminy oraz stworzenie zachęty dla jednostek samorządu terytorialnego do tworzenia 
nowych miejsc pracy dla doradców energetycznych propagujących efektywność 
energetyczną i OZE; 

- zwiększanie świadomości społeczeństwa w obszarze efektywności energetycznej i OZE; 

- rozpowszechnianie wiedzy o środowiskowych, zdrowotnych i społecznych korzyściach 
wynikających z działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i energooszczędnej; 

- edukacja ekologiczna - zainteresowanie tematyką związaną z ochroną środowiska oraz 
nauką prawidłowych zasad postępowania. 

 
Szczególnie istotne:  
Celem filmów informacyjno-edukacyjnych jest upowszechnianie wiedzy z obszaru gospodarki 
niskoemisyjnej, popularyzacja działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji, zwiększanie 
świadomości społeczeństwa w obszarze efektywności energetycznej i OZE oraz promocja Projektu 
Doradztwa Energetycznego – jako ogólnokrajowej sieci Doradców Energetycznych, działających  
w każdym województwie.  
 
Czas trwania filmów: 

a. Film nr 1 – min. 4, max. 6 minut ; 
b. Film nr 2 – min. 4, max. 6 minut ; 
c. Film nr 3 – min. 4, max. 6 minut. 

 
Wymagania dotyczące filmów:  
 
Film nr 1: 

1. Wersja językowa – polski (lektor polski i napisy polskie).  
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2. Udźwiękowienie i podkład muzyczny. Wykonawca, w ciągu 5 dni od podpisania umowy, 

przekaże do wyboru przez Zamawiającego (w formie elektronicznej) minimum 8 próbek 

podkładów muzycznych. 

3. Udział lektorów. Wykonawca, w ciągu 5 dni od podpisania umowy, przekaże (w formie 

elektronicznej) minimum 6 próbek głosów lektorskich, z których Zamawiający wybierze 

jednego lektora. 

4. Ewentualny udział statystów w zależności od zaproponowanej koncepcji zapewnia 
Wykonawca;  

5. Zdjęcia filmowe (w tym lotnicze) o tematyce związanej z gospodarką niskoemisyjną, w tym z 

efektywnością energetyczną i OZE.  

6. Zdjęcia filmowe z minimum 6 instalacji związanych z gospodarką niskoemisyjną (np. 

energetyka wiatrowa, fotowoltaika, biogazownia lub inne) zlokalizowanych na terenie 

Polski. 

7. Ogólne informacje o Projekcie – tytuł Projektu, w ramach jakiego programu i działania jest 
realizowany, wkład Funduszy Europejskich, informacje dotyczące założeń projektu, 
informacje do kogo jest skierowany, termin realizacji Projektu. 

8. Logotypy: Fundusze Europejskie, Flaga Polski, NFOŚiGW, Unia Europejska, oraz logo Projektu 
Doradztwa Energetycznego.  

9. Film zakończony hasłem promocyjnym nawiązującym do tematyki filmu. Wykonawca, w 
terminie uzgodnionym przez Strony, przekaże do wyboru przez Zamawiającego (w formie 
elektronicznej) minimum 3 hasła promujące. 

10. Animacja komputerowa z wykorzystaniem specjalnie do tego celu stworzonych elementów 
grafiki, w tym grafiki 3D, animacji, np. wykresy, infografiki. 

11. Wykonanie, w jakości i standardzie HD wymaganym zarówno przez ogólnopolskie stacje 
telewizyjne, jak i wersji do zamieszczenia w Internecie i odtwarzania na komputerach 
osobistych (mpg w jakości HD). 

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

13. Zasięg: ogólnokrajowy. 

 
Film nr 2: 

1. Wersja językowa – polski (lektor polski i napisy polskie).  
2. Udźwiękowienie i podkład muzyczny. Wykonawca, w ciągu 5 dni od podpisania umowy, 

przekaże do wyboru przez Zamawiającego (w formie elektronicznej) minimum 8 próbek 

podkładów muzycznych. 

3. Udział lektorów. Wykonawca w ciągu 5 dni od podpisania umowy, przekaże (w formie 

elektronicznej) minimum 6  próbekk głosów lektorskich, z których Zamawiający wybierze 

jednego lektora. 

4. Udział statystów – sceny w biurze, ujęcia z konferencji i szkoleń, ujęcia plenerowe - w 
zależności od zaproponowanej koncepcji zapewnia Wykonawca;  

5. Zdjęcia filmowe (w tym lotnicze) o tematyce związanej z gospodarką niskoemisyjną, w tym z 

efektywnością energetyczną i OZE.  

6. Zdjęcia filmowe z minimum 4 instalacji związanych z gospodarką niskoemisyjną (np. 

energetyka wiatrowa, fotowoltaika, biogazownia lub inne), zlokalizowanych na terenie 

Polski. 
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7. Ogólne informacje o Projekcie – tytuł Projektu, w ramach jakiego programu i działania jest 
realizowany, wkład Funduszy Europejskich, informacje dotyczące założeń projektu, 
informacje do kogo jest skierowany, termin realizacji Projektu. 

8. Logotypy: Fundusze Europejskie, Flaga Polski, NFOŚiGW, Unia Europejska, oraz logo Projektu 
Doradztwa Energetycznego.  

9. Film zakończony hasłem promocyjnym nawiązującym do tematyki filmu. Wykonawca, w 
terminie uzgodnionym przez Strony, przekaże do wyboru przez Zamawiającego (w formie 
elektronicznej) minimum 3 hasła promujące. 

10. Animacja komputerowa z wykorzystaniem specjalnie do tego celu stworzonych elementów 
grafiki, w tym grafiki 3D, animacji, np. wykresy, infografiki. 

11. Wykonanie, w jakości i standardzie HD wymaganym zarówno przez ogólnopolskie stacje 
telewizyjne, jak i wersji do zamieszczenia w Internecie i odtwarzania na komputerach 
osobistych (mpg w jakości HD). 

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

13. Zasięg: ogólnokrajowy. 

 
Film nr 3: 

1. 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.  

2. Udźwiękowienie i podkład muzyczny. Wykonawca , w ciągu 5 dni od podpisania umowy, 

przekaże do wyboru przez Zamawiającego (w formie elektronicznej) minimum 8 próbek 

podkładów muzycznych. 

3. Udział lektorów. Wykonawca, w ciągu 5 dni od podpisania umowy, przekaże (w formie 
elektronicznej) minimum 6  próbek głosów lektorskich w tym, co najmniej 4  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). 

4. Ewentualny udział statystów w zależności od zaproponowanej koncepcji zapewnia 
Wykonawca.  

5. Zdjęcia filmowe (w tym lotnicze) o tematyce związanej z gospodarką niskoemisyjną, w tym z 

efektywnością energetyczną i OZE  

6. Zdjęcia filmowe z minimum 6 instalacji związanych z gospodarką niskoemisyjną (np. 

energetyka wiatrowa, fotowoltaika, biogazownia lub inne), zlokalizowanych na terenie 

Polski. 

7. Ogólne informacje o Projekcie – tytuł Projektu, w ramach jakiego programu i działania jest 
realizowany, wkład Funduszy Europejskich, informacje dotyczące założeń projektu, 
informacje do kogo jest skierowany, termin realizacji Projektu. 

8. Logotypy: Fundusze Europejskie, Flaga Polski, NFOŚiGW, Unia Europejska, oraz logo Projektu 
Doradztwa Energetycznego.  

9. Film zakończony hasłem promocyjnym nawiązującym do tematyki filmu. Wykonawca, w 
terminie uzgodnionym przez Strony, przekaże do wyboru przez Zamawiającego (w formie 
elektronicznej) minimum 3 hasła promujące. 

10. Animacja komputerowa z wykorzystaniem specjalnie do tego celu stworzonych elementów 
grafiki, w tym grafiki 3D, animacji, np. wykresy, infografiki. 
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11. Wykonanie, w jakości i standardzie HD wymaganym zarówno przez ogólnopolskie stacje 
telewizyjne, jak i wersji do zamieszczenia w Internecie i odtwarzania na komputerach 
osobistych (mpg w jakości HD). 

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

13. Zasięg: ogólnokrajowy. 

 
Odbiorcy filmów:  
Filmy adresowane będą do szerokiej widowni. Kampania informacyjno-edukacyjna skierowana jest 
w szczególności do następujących grup docelowych:  
 

 Film nr 1 – jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe, osoby fizyczne, 

 Film nr 2 – jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, 

 Film nr 3 – młodzież szkolna, przedział wiekowy 11-19 lat.  

 
Każdy z Filmów zostanie wyprodukowany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 
scenariusza.  
 
Kluczowe elementy i komunikaty filmów:  
1. Film nr 1 – ochrona powietrza, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii:  

- czyste powietrze elementem zdrowia  
- likwidacja indywidualnych nieefektywnych źródeł ciepła  
- kompleksowa termomodernizacja budynków 
- przykłady inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i OZE ochrona powietrza - 

środowiskowe, zdrowotne i społeczne korzyści wynikające z działań 
- skutki i sposoby ograniczenia niskiej emisji 

- zakres działań doradczych, w tym szkolenia dla Energetyka Gminnego 

 
2. Film nr 2 – szkolenia dla kandydatów na Energetyków Gminnych. 

- kim jest Energetyk Gminny 
- do kogo skierowane są szkolenia 
- jaki jest zakres szkolenia 
- jakie są korzyści dla gminy i mieszkańców z utworzenia przez gminę stanowiska 

Energetyka Gminnegośrodowiskowe, zdrowotne i społeczne korzyści wynikające z 
działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej 

- skutki i sposoby ograniczenia niskiej emisji 
- przykłady inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i OZE 
- zakres działań doradczych 

 
3. Film nr 3 – edukacja, informacja i promocja postaw prośrodowiskowych: 

- ochrona powietrza - środowiskowe, zdrowotne i społeczne korzyści wynikające z działań 
na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, a także skutki i sposoby ograniczenia niskiej emisji 

- oszczędność wody i energii (zarówno energii elektrycznej i ciepła) – dobre praktyki 
- gospodarka cyrkularna - wzrost świadomości społecznej służący zmianie postaw 

konsumpcyjnych - cykl życia produktu, dobre praktyki. 
- dobre praktyki 
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- skutki i sposoby ograniczenia niskiej emisji 
- przykłady inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i OZE 

 
 

4. Filmy od nr 1 do 3:  
- Informacja o źródłach finansowania: Projekt finansowany jest w 100 % w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 I Oś 
Priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Działanie 1.3 „Wspieranie 
efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.3.  

- informacja o Projekcie - Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora 
publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 
energetycznej oraz OZE” realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy z Partnerami na 
terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
oraz Województwo Lubelskie). 

- Projekt polega m.in. na świadczeniu usług doradczych z zakresu gospodarki 
niskoemisyjnej w ramach zbudowanego systemu doradztwa, opartego o strukturę 
zespołów doradców świadczących wsparcie doradcze na terenie całej Polski, polegające 
na udzielaniu nieodpłatnych informacji, porad oraz konsultacji, skierowanych do grupy 
docelowej PDE, tj., osób fizycznych, przedsiębiorstw, podmiotów z sektora publicznego, 
gmin, oraz podmiotów sektora mieszkaniowego. 

- okres realizacji Projektu: 2016-2023. 
- adres: www.doradztwo-energetyczne.gov.pl 

 
 

 


