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OPZ 
REALIZACJA FILMU PROMOCYJNEGO 

 

Przedmiotem zamówienia jest produkcja 1,5 do 3-minutowego filmu 
promocyjnego na zlecenie Łukasiewicz – PORT oraz przeniesienie na rzecz 
Zleceniodawcy autorskich praw majątkowych do scenariusza i filmu. Film 
może zostać wydłużony do 5 minut (w zależności od decyzji Zamawiającego).  

Film powinien w sposób przejrzysty (niechaotyczny), wnikliwy,  interesujący, 
profesjonalny i dynamiczny przedstawiać dokonania projektu pn. 
„Opracowanie technologii wytwarzania pasywnych systemów 
antyoblodzeniowych w postaci innowacyjnych powłok superhydrofobowych” 
(akronim ICE), finansowanego w ramach 9. edycji programu LIDER 
(LIDER/47/0194/2-9/17/NCBR/2018) przez Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju (NCBR). Warunkiem koniecznym przystąpienia do postępowania jest 
realizacja w okresie ostatnich 2 lat minimum 2 filmów, spełniających łącznie 
poniższe kryteria: 

- realizacja zdjęć przy użyciu drona w trybie lotniczym (a tym samym 
dysponowanie sprzętem do technicznej realizacji tego typu zdjęć ujętych w 
OPZ), 

- realizacja zdjęć w trybie slow-motion (zaprezentowanie w zwolnionym 
tempie wybranego efektu).  (W planowanym filmie będzie to np. oszranianie 
powierzchni lub/i poruszanie się kropli wody).  

- realizacja zdjęć w trybie makro  (w planowanym filmie będzie to m.in. 
pokazanie procesu oszraniania lub poruszania się kropli wody/ odbijania od 
powierzchni) 

- płynne przejścia pomiędzy poszczególnymi planami.  

- wywiad (wypowiedź bohatera).  

- zastosowanie animacji  2D lub 3D. 

- film zrealizowany w jakości Full HD, dostosowany do powszechnie 
używanych wyświetlaczy w szczególności: Windows Media Player, VLC Media 
Player, ALLPlayer, PYM Player) oraz dostępnego pod powszechnie używanymi 
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systemami operacyjnymi (w szczególności: Microsoft Windows 10 (lub 7, lub 
8), Mac OS, Linux). 

Jako potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu materiały (filmy w jakości Full HD, dostosowane 
do powszechnie używanych wyświetlaczy w szczególności: Windows Media 
Player, VLC Media Player, ALLPlayer, PYM Player oraz dostępne pod 
powszechnie używanymi systemami operacyjnymi, w szczególności: Microsoft 
Windows 10 lub 7, lub 8, Mac OS, Linux w terminie 3 (trzech) dni od dnia 
złożenia oferty, drogą elektroniczną na adres e-mail: 
aleksandra.orzechowska@port.lukasiewicz.gov.pl 

Film powinien zostać wykonany w czasie od 3 do 5 dni zdjęciowych (w 
zależności od decyzji Zamawiającego) w konkretnych (różnych) terminach 
ustalonych przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę w okresie od lutego do 15 
października 2021 roku.  

Zleceniobiorca zobowiąże się do przygotowania w porozumieniu ze 
Zleceniodawcą filmu,  w tym - w pierwszym etapie scenariusza - (i 
przeniesienia autorskich praw majątkowych), który powinien uwzględniać 
poniższe wytyczne: 

1)  realizacja zdjęć w minimum trzech zaakceptowanych przez 
Zamawiającego miejscach – Wrocław, Warszawa, Dolny Śląsk 
(miejscowość  w górach) o różnych porach roku;  

2) wykonanie zdjęć zespołu badawczego;  

3) wykonanie zdjęć z lotu ptaka (zrealizowanych za pomocą drona); 

4) wykonanie zdjęć specjalnie skonstruowanego drona; 

5) nagranie wypowiedzi eksperta ze strony Zamawiającego w języku 
polskim i angielskim, co oznacza przygotowanie wersji polskojęzycznej 
i anglojęzycznej filmu (napisy); 

6) przygotowanie plansz; 

7) przygotowanie animacji (2D lub 3D w zależności od ustaleń); 
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8) przygotowanie napisów w języku polskim i angielskim; 

9) wykonanie zdjęć ilustrujących działanie powłoki hydrofobowej (w 
trybie makro) – poruszania się kropli, szronienia powierzchni; zdjęć w 
trybie „slow motion” - kropel wody odbijających się od powierzchni 
prezentowanego materiału etc. i/lub wmontowania gotowych, 
udostępnionych przez Zamawiającego materiałów;  

10)  wykonanie ujęć w tunelu aerodynamicznym, w sytuacji, gdy taką 
możliwość potwierdzi Zleceniodawca.  

11)  udźwiękowienie filmu (wgranie podkładu muzycznego, z 
zastrzeżeniem, że nie może on naruszać praw osób trzecich). 

Film będzie wykorzystywany do działań promocyjnych (w mediach, social 
mediach, podczas konferencji itp.) Należy uwzględnić przekazanie wszelkich 
praw do filmu.   

Film zostanie zrealizowany w jakości Full HD, dostosowany do powszechnie 
używanych wyświetlaczy w szczególności: Windows Media Player, VLC Media 
Player, ALLPlayer, PYM Player) oraz dostępny pod powszechnie używanymi 
systemami operacyjnymi (w szczególności: Microsoft Windows 10 (lub 7, lub 
8), Mac OS, Linux).  

Zamówienie zostanie wykonane w dwóch etapach:  

- przygotowanie  scenariusza z propozycją realizacji zdjęć łącznie z 
przekazaniem praw autorskich do 15 marca 2021 r. 

- pozostałe działania (realizację filmu)  do 31 października 20201 r. 

 


