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Część III-2 SIWZ 
Opis przedmiotu zamówienia – Część 2 

 
Przedmiotem zamówienia jest produkcja oraz dostawa 1 animowanego filmu informacyjno-
edukacyjnego dla dzieci, w tym opracowanie koncepcji oraz scenariusza. Planowane jest 
wykorzystanie Filmu m.in. w Internecie i wybranych mediach oraz w trakcie konferencji, szkoleń, 
eventów i innych wydarzeniach promujących Projekt Doradztwa Energetycznego.  
 
Zakres tematyczny filmu: 
Film animowany dla dzieci – edukacja, informacja i promocja postaw prośrodowiskowych,  
w szczególności związanych z gospodarką nieskoemisyjną, w tym efektywnością energetyczną i OZE. 
 
Spodziewane efekty i korzyści dla odbiorców: 

 Upowszechnianie wiedzy dzieci nt. ochrony środowiska poprzez: 

- zwiększanie świadomości 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 animowanego filmu informacyjno-edukacyjnych jest upowszechnianie wiedzy z obszaru 
gospodarki niskoemisyjnej, popularyzacja działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji, 
zwiększanie świadomości w obszarze efektywności energetycznej i OZE oraz promocja Projektu 
Doradztwa Energetycznego – jako ogólnokrajowej sieci Doradców Energetycznych, działających  
w każdym województwie.  
 
Czas trwania filmu animowanego: 
Film animowany – min. 4, max. 6 minut 
 
Wymagania dotyczące filmu animowanego:  

1. Animacja 2D lub 3D składająca się ze zróżnicowanych scen z postaciami oraz z grafikami 
nawiązującymi do omawianych treści. 

2. Treści zawarte w filmie muszą być dostosowane do wieku oraz poziomu zrozumienia 
odbiorców (dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym).  

3. Koncepcja nie powinna być skomplikowana, ale pobudzająca wyobraźnię dzieci oraz 
przybliżająca różnorodne pojęcia z zakresu ochrony środowiska. 

4. Dwie wersje językowe – polska i angielska (lektor polski i napisy polskie oraz lektor angielski 
i napisy angielskie). Tłumaczenie z języka polskiego na angielski zapewnia Wykonawca.  

5. 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.  

6. Udział lektorów. Wykonawca, w ciągu 3 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).  

7. Ogólne informacje o Projekcie – tytuł Projektu, wkład Funduszy Europejskich,  
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8. Logotypy: Fundusze Europejskie, Flaga Polski, NFOŚiGW, Unia Europejska, oraz logo Projektu 
Doradztwa Energetycznego. Film zakończony hasłem promocyjnym nawiązującym do 
tematyki filmu. Wykonawca przekaże do wyboru przez Zamawiającego (w formie 
elektronicznej) minimum 3 hasła promujące. 

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. Wykonawca przygotuje koncepcję plastyczną, layoutu, storyboardu i animatików. 

11. Wykonawca odpowiada za postprodukcję filmu-animacji poprzez zapewnienie 
odpowiedniego montażu, korekcji i udźwiękowienia, przy użyciu nowoczesnych narzędzi. 

12. Wymagania techniczne dla filmu:  

a. 25 fp/s, Square pixel; 

b. kontener video: MP3, WMA, MOV, MP4, AVI; 

c. audio: kodek: AAC, 48000 Hz, Stereo, 320 Kb/s; 

d. kodek: H.264; 

e. rozdzielczość: Trzy formaty; 

f. 1920:1080 / bitrate min. 20 Mbs/s; 

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

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

13. 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). 

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

15. Zasięg: ogólnokrajowy. 

 
Odbiorcy filmu animowanego:  
Kampania informacyjno-edukacyjna skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym  
i wczesnoszkolnym. Przedział wiekowy 5 – 10 lat.  
 
Film zostanie wyprodukowany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego scenariusza.  
 
Kluczowe elementy i komunikaty filmu animowanego:  
Film animowany – edukacja, informacja i promocja postaw prośrodowiskowych: 

- ochrona powietrza – czym jest niska emisja - przyczyny, sposoby ograniczenia. 
- 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. 
- 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 
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terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
oraz Województwo Lubelskie). 

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

 


