
L.p. ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Numer zapytania ofertowego 3/2015

2. Zamawiający

Partnerstwo Borów Niemodlińskich
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34
49-100 Niemodlin
NIP 9910362817

3. Przedmiot zamówienia

Animacja komputerowa (timelapse) podsumowująca wdrażanie 
programu Leader 2007-2013 w PBN

Specyfikacja:
- wspólnie z zamawiającym opracowanie scenariusza animacji
- wykonanie animacji w trybie timelaps, bez interakcji i wybierania 
danych
- długość animacji do 10 minut
- dopuszczalny podkład muzyczny + efekty dźwiękowe, bez lektora
- napisy początkowe i końcowe
- animacja powinna zostać wykonana w najwyższej jakości i 
formacie nadającym się do prezentacji na ogólnodostępnych 
profilach społecznościowych
- wersja polska animacji
- materiały i dane do animacji dostarcza Zleceniodawca

Wstępny scenariusz animacji:
Tło prezentacji to mapa Borów Niemodlińskich z podziałem na 
sołectwa.

Na górze pojawiają się kategorie: 
- Odnowa i rozwój wsi
- Małe projekty
- Różnicowanie
- Mikroprzedsiębiorstwa
- Działaj lokalnie
- Projekty współpracy

Obok pojawiają się lata, po kolei 2009,2010,2011,2012, 2013 i 2014.

W każdym roku zostały zrealizowane różne ilości projektów według 
kategorii j/w (Odnowa, Małe projekty itd.). Przykładowo w roku 2009 
zostały zrealizowany 1 projekt Odnowy wsi w Komprachcicach, 1 
Mały projekt w Osinach, 2 projekty w Łambinowicach. Przy 
pojawieniu się roku 2009 należy umieścić znaczniki oznaczające 
ilość projektów w danym sołectwie. 
Kategorie projektów i znaczniki można zróżnicować kolorami. Np. 
Odnowa wsi - niebieski, Małe projekty- zielony itd.

Znaczniki z każdego roku zostają trwale na mapie i w kolejnych 
latach dokładamy kolejne znaczniki do poszczególnych sołectw.

Dodatkowo na początku i końcu krótki napis tytułowy + animacja z 
logo np. Partnerstwo Borów Niemodlińskich 2005-2010 + logotypy 
UE.

Całość do umieszczenia na portalach typu vimeo lub youtube.

Przykładowa animacja ze znacznikami:
- 
Atom bomb - A Time-Lapse Map of Every Nuclear Explosion Since 
1945
https://www.youtube.com/watch?v=NQ1ApOa9tgA 

https://www.youtube.com/watch?v=NQ1ApOa9tgA


4. Termin składania ofert 23.02.2015

5. Forma składania ofert Na adres e-mail: niemodlinskie@op.pl lub fax. 77 4606 351

6. Termin realizacji zamówienia 20.05.2015 r. 

7. Miejsce realizacji zamówienia n.d.

8. Kryteria wyboru oferty
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował  kryterium 
ceny oraz jakością zrealizowanych przedsięwzięć o podobnym 
charakterze.  

9.
Rozstrzygnięcie 
postępowania i zlecenie 
realziacji zamówienia 

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani
mailowo.
Od wyników postępowania nie przysługuje odwołanie. 
Po dokonaniu wyboru oferenta do podmiotu wybranego w wyniku 
rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie 
realizacji zamówienia.

mailto:niemodlinskie@op.pl

