
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na: 
 
usługę realizacji szkoleń i konferencji on-line, w tym nagranych w studio, oraz montażu filmów ze 
szkoleń i konferencji na potrzeby NFOŚiGW 
 
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja szkoleń, konferencji on-line w czasie 

rzeczywistym oraz montaż materiału wideo ze szkoleń i konferencji, a także nagranie i montaż wideo-

zapowiedzi na potrzeby NFOŚiGW w 2021 r., zgodnie z następującymi założeniami: 

 Planowana liczba wydarzeń on-line od min. 13 do max. 23:   
1. liczba szkoleń i konferencji on-line szacowana jest na 20, z czego: 

a.  od 6 do 10 w wersji nagrań w profesjonalnym studiu i montaż tych materiałów 
filmowych,  

b. 1 wideo-zapowiedzi, 
c. od 2 do 3 konferencji on-line realizowanych w czasie rzeczywistym i montaż tych  

materiałów filmowych, 
 

2.  od 5 do 10 montaży (post produkcji) ze szkoleń i konferencji, realizowanych samodzielnie 
przez Zamawiającego. 

 Termin realizacji umowy: od dnia podpisania do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania środków 
przeznaczonych na realizację lub wyczerpania liczby konferencji/szkoleń/montaży.  

 Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe i prawa do rozpowszechniania 
nieograniczone w czasie i przestrzeni do wszystkich utworów wytworzonych w ramach i na 
rzecz niniejszego zamówienia na zasadach, które zostaną określone w umowie, w tym w 
szczególności do nagranych szkoleń/konferencji/wideo-zapowiedzi oraz zmontowanych 
materiałów wideo i wideo-zapowiedzi. 

 Wszystkie zmontowane nagrania ze wszystkich szkoleń i konferencji muszą być dostosowane 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czyli przynajmniej zawierać napisy dolne 
wypowiedzi prelegentów i lektora; napisy oraz sposób ich ekspozycji w nagraniach muszą być 
zatwierdzone przez Zamawiającego. 

 Filmy mogą zawierać m.in. takie elementy, jak: grafiki, infografiki, zdjęcia, tabele, wykresy, 
animacje.   

 Filmy będą realizowane w polskiej wersji językowej: prelegenci i napisy polskie. 

 Teksty do napisów zostaną przygotowane przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego.  

 Wykonawca w ramach zamówienia przekaże wszystkie materiały źródłowe, w tym pliki 
otwarte do dalszej edycji. 

 Wykonawca w ramach zamówienia zaproponuje, opracuje i wykona animowaną czołówkę 
materiałów oraz napisy końcowe zgodne z systemem identyfikacji wizualnej Zamawiającego. 
 
 

 Realizacja szkoleń nagranych w studio od min. 6 do max. 10: 
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa szkoleń lub konferencji on-line w czasie 

rzeczywistym z umożliwieniem równoległej transmisji w mediach społecznościowych 

Zmawiającego (m.in. YouTube, Twitter, Facebook), w profesjonalnym studiu nagrań na terenie 

Warszawy, zgodnie z następującymi założeniami: 



 

 Szkolenia w studiu Wykonawcy oddalonym od siedziby Zamawiającego o maksymalnie 5 

km (adres siedziby Zamawiającego: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a),Wykonawca 

zapewni w studiu: 

o Green screen, oddzielne pomieszczenia na studio nagraniowe i reżyserkę.  

o Min. 2 kamery 4K 

 Ekrany umożliwiające prelegentom podgląd na prezentację i czat Liczba szkoleń: min. 6 – 

max. 10 przy czym w ramach tej liczby zamiast szkolenia może zostać zrealizowana 

konferencja. 

 Czas trwania jednego szkolenia / konferencji – max do 3 godzin. 

 Wykonawca zapewni próbę przed każdym szkoleniem/konferencją – min. 1,5 godz.  

przed, w tym przygotowanie prelegentów i wytłumaczenie prelegentom kwestii 

technicznych niezbędnych do prawidłowego przebiegu szkolenia on-line.  

 Preferowane godziny rozpoczęcia szkolenia: między 09:30-11:00  

 O terminach szkoleń Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 7-dniowym wyprzedzeniem 

 Liczba uczestników: jednocześnie maksymalnie do 500 osób, rejestracja po stronie 

Wykonawcy. 

 Wykonawca zapewni możliwość rejestracji oraz prześle Zamawiającemu link do 

rejestracji uczestników min. 5 dni przed szkoleniem / konferencją on-line. 

 Wykonawca będzie codziennie informował Zamawiającego o aktualnej liczbie zgłoszeń 

 Wykonawca zapewni bezpieczne łącze co najmniej o szybkości 5 Mb/s, które gwarantuje 

płynne przesyłanie transmisji. 

 Wykonawca prześle statystyki i dane o uczestnikach szkoleń / konferencji on-line 

najpóźniej kolejnego dnia po szkoleniu.   

 Wykonawca zapewnia możliwość zadawania pytań przez uczestników w trakcie trwania 

szkoleń / konferencji. 

 Moderowanie zadawania pytań po stronie Wykonawcy. 

 Realizacja szkolenia zgodnie ze scenariuszem przedstawionym przez Zamawiającego, tj. 

np.: 

o najpierw emisja wideo-zapowiedzi,  
o statyczna plansza tytułowa dostarczona przez Zamawiającego,  
o następnie szkolenie w tym: pokazywanie samego prelegenta, pokazywanie 

prelegenta i jednoczesne wyświetlanie prezentacji, wyświetlanie samej prezentacji 
i/lub pdf; realizacja łączenia prelegenta z gościem specjalnym nieobecnym w studio 
(online)   

o tło z wykorzystaniem planszy Zamawiającego. 

 Osoby prowadzące szkolenie (prelegenci) od 1 do 4 osób. Prelegentów zapewnia 
Zamawiający. W przypadku konferencji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 
liczby prelegentów.  

 Prezentacje multimedialne (power point) i/lub plik pdf, Excel i materiały wideo zapewnia 
Zamawiający. 

 Wykonawca zapewni: 
o nagranie każdego ze szkoleń/konferencji, 
o montaż (post produkcję) rozumianą jako usunięcie zbędnych przejść, omyłek, etc.,  

a także zbędnych dźwięków i umieszczenie podpisów pod prelegentami oraz plansz, 



 
o i przekaże zaakceptowane przez Zamawiającego nagranie w terminie umożliwiającym  

emisję –  w ciągu max 2 dni od daty szkolenia/konferencji – na stronie internetowej 
NFOŚiGW i jego partnerów oraz na kanale YouTube i w innych mediach 
społecznościowych. 

 Wykonawca zapewni nagranie wideo-zapowiedzi  dot. całego cyklu szkoleń: 
o zapowiedź z udziałem min. 1 max. 3 osób,  
o nagranie w max. trzech lokalizacjach na terenie Warszawy,  
o wgranie tła z wykorzystaniem planszy Zamawiającego oraz ew. ruchomych 

(filmowych) materiałów zapewnionych przez Wykonawcę (innowacje ekologiczne, 
przyroda), 

o tło powinno nawiązywać do działalności i stylistyki  NFOŚiGW, 
o czas trwania wideo-zapowiedzi – do 1,5 min.,  
o Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie/terminach nagrania wideo-

zapowiedzi na min. 4 dni przed nagraniem/nagraniami 
o Wykonawca przygotuje wideo-zapowiedź i przekaże do akceptacji Zamawiającego  

w terminie max 2 dni od daty nagrania ostatniej wideo-zapowiedzi, 
o zapowiedź będzie zamieszczona na stronie internetowej NFOŚiGW i jego 

ewentualnych partnerów oraz na kanale YouTube i w innych mediach 
społecznościowych. 

o Wykonawca  zapewni podkład muzyczny do wideo-zapowiedzi  

 Logotypy przekaże Zamawiający. 

 Zapewnienie make-up’u prelegentom, uczestnikom szkoleń/konferencji oraz osobom 
nagrywanym w wideo-zapowiedzi cyklu.  

 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zmontowany materiał, szkolenia/konferencji  
i wideo-zapowiedź , w postaci pliku MP4 lub FLV o jakości co najmniej 720p, 
umożliwiający jego emisję na stronach internetowych, YouTube  
i innych mediach społecznościowych. 

 Wykonanie wszystkich nagrań w jakości i standardzie HD do zamieszczenia w Internecie 
i odtwarzania na komputerach osobistych oraz urządzeniach przenośnych (format mpg 
w jakości HD). 

 Dostawa wykonanych prac: do siedziby Zamawiającego na nośniku danych wskazanym 
w umowie (np. płycie DVD, pamięci USB), dopuszczalne jest przesłanie drogą 
elektroniczną (np. poprzez odsyłacz, serwis WeTransfer). 

 W ramach ceny za całość zamówienia Wykonawca uwzględni koszty związane  
z modyfikacją filmów do 5 razy, która każdorazowo obejmie nie więcej niż 10-20% czasu 
trwania filmów, wynikającą ze zmian lub aktualizacji programu, którego szkolenie 
dotyczy. Zmiany mogą być wprowadzane w okresie maksymalnie do sześciu miesięcy od 
dnia dostarczenia gotowych materiałów filmowych potwierdzonego protokołem 
odbioru. 

 W związku z epidemią Covid-19, Wykonawca zapewni w studiu bezpieczne warunki 
prelegentom, uczestnikom konferencji i osobom występującym w wideo-zapowiedzi, 
rozumiane jako przestrzeganie obostrzeń obowiązujących na terenie kraju.   
 

 Realizacja montaży (post produkcji) z nagrań ze szkoleń / konferencji on-line wykonanych 
przez Zamawiającego, od 5 do 10:   

 Czas trwania jednego szkolenia / konferencji – max do 5 godzin. 

 Realizacja montaży (post produkcji) zgodnie z poniższym schematem, który może ulec 
modyfikacji, w zależności od potrzeb wydarzenia, np.: 



 
o plansza tytułowa i końcowa, pomiędzy prezentacjami z oznakowaniem (logotypy, grafika) 

przekazanym przez Zamawiającego,  
o belki z podpisami prelegentów, 
o pokazywanie samego prelegenta, pokazywanie prelegenta i jednoczesne wyświetlanie 

prezentacji / filmu, wyświetlanie samej prezentacji/filmu,  
o tło z wykorzystaniem grafik dostarczonych przez Zamawiającego. 

 Prezentacje multimedialne (power point) zapewnia Zamawiający. 

 Montaż (post produkcja) jest rozumiany jako usunięcie zbędnych przejść, omyłek, etc., a także 
zbędnych dźwięków i umieszczenie podpisów pod prelegentami i plansz pomiędzy 
prezentacjami oraz planszy tytułowej i końcowej. 

 Przekazanie materiału w formie umożliwiającej jego późniejszą emisję (w ciągu max 5 dni 
roboczych) na stronie internetowej NFOŚiGW oraz na kanale YouTube i w mediach 
społecznościowych, w plikach mp4 i plikach otwartych do dalszej edycji.  
 

 Organizację i obsługę konferencji on-line w czasie rzeczywistym oraz montaż materiału 
wideo ze szkolenia od 2 do 3:   

 Miejsce realizacji: on-line (wszyscy prelegenci i uczestnicy) 

 Termin szkolenia Zamawiający poda na min. 7 dni przed   

 Czas trwania jednej konferencji – od min. 2 do max do 5 godzin. 

 Realizacja konferencji zgodnie ze scenariuszem przedstawionym przez Zamawiającego (po 
podpisaniu umowy), z uwzględnieniem, m.in.: 
o plansza tytułowa (format PowerPoint – dostarczona przez Zamawiającego),  
o emisja w trakcie konferencji prezentacji dostarczonych przez Zamawiającego,  
o następnie szkolenie w tym: pokazywanie samego prelegenta, pokazywanie prelegenta  

i jednoczesne wyświetlanie prezentacji, wyświetlanie samej prezentacji,  
o tło z wykorzystaniem planszy Zamawiającego. 

 do 10 osób prowadzących konferencję (prelegenci) łączących się on-line. Prelegentów 
zapewnia Zamawiający. 

 Prezentacje multimedialne (power point) zapewniają prelegenci (Zamawiający). 

 Liczba uczestników: jednocześnie maksymalnie do 500 osób, akredytacje i rejestracja po 
stronie Zamawiającego. 

 Wykonawca zapewni bezpieczne łącze co najmniej o szybkości 5 Mb/s, które gwarantuje 
płynne przesyłanie transmisji. 

 Wykonawca zapewni: możliwość udziału w szkoleniu poprzez powszechnie dostępną 
platformę.  

 Wykonawca zapewni możliwość rejestracji oraz prześle Zamawiającemu link do rejestracji 
uczestników min. 5 dni przed konferencją on-line. 

 Wykonawca prześle statystyki i dane o uczestnikach konferencji on-line kolejnego dnia po 
szkoleniu.   

 Wykonawca zapewnia możliwość zadawania pytań przez uczestników w trakcie trwania 
konferencji – czat moderowany (wyświetlane nie wszystkie a tylko wybrane pytania). 

 Moderowanie zadawania pytań po stronie Wykonawcy. 

 Nagranie szkolenia i jego montaż (rozumiany jako usunięcie zbędnych przejść, omyłek, etc. 
Umieszczenie podpisów pod prelegentami i plansz pomiędzy prezentacjami oraz planszy 
tytułowej i końcowej), umożliwienie jego późniejszej emisji (w ciągu max 5 dni 
kalendarzowych) na stronie internetowej NFOŚiGW oraz na kanale You Tube i w mediach 
społecznościowych.  

 



 
  
Sposób przygotowania ofert 
 
Oferta musi być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym, podpisanym przez osobę 
upoważnioną i zawierać ofertę cenową netto i brutto za realizację zamówienia, przesłana w formie 
skanu.  
 
Termin nadsyłania ofert 
 
Oferty należy przesyłać do dnia 1.06.2021 r., do godz. 12.00 (liczy się data i godzina wpływu do 
Zamawiającego, a nie wysłania maila) na adres joanna.heyda@nfosigw.gov.pl  

mailto:joanna.heyda@nfosigw.gov.pl

