15.11.2021

PRZETARG OTWARTY
FILM PROMOCYJNY NA RYNEK KANADY O TECHNOLOGII „V-ADMINISTRATOR”

Przedmiotem zamówienia jest realizacja filmu promocyjnego na temat technologii
V-ADMINISTRATOR, w języku Angielskim, o czasie emisji 3 minuty.
Film powinien zawierać animacje komputerowe prezentujące technologię
V-ADMINISTRATOR oraz ujęcia filmowe obejmujące różne plenery światowe odpowiadające
treści filmu (materiały informacyjne do wglądu na stronie www.agit-poland.pl ). Zapytania w
zakresie technologii V-ADMINISTRATOR oraz realizacji filmu należy kierować do Dyrektora
Biura Nowoczesnych Technologii, mgr inż. Jerzego Dubińskiego na adres: agitoffice@wp.pl,
w terminie do 17.11.2021 (50% czasu trwania przetargu).
Czas realizacji filmu do 14 dni od daty podpisania umowy wykonawczej.
Film powinien posiadać oryginalny podkład muzyczny oraz tekst lektorski w języku
Angielskim albo napisy na ekranie w języku Angielskim.
Film powinien składać się z następujących części:
1.czołówka i wstęp – czas około 30 sekund (ujęcia filmowe wykonane z drona),
Licencjonowane ujęcia filmowe:
- USA – 10 sekund,
[- Kanada – 10 sekund,
- Japonia lub Malezja – 10 sekund,
- Chiny - 10 sekund,
- Warszawa – 10 sekund,
- Londyn - 10 sekund,
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- Moskwa – 10 sekund,
Dubai – 10 sekund,
RENDERY komputerowe 30 sekund animacji 3D BIM minimum 5 systemów instalacji
branżowych w minimum 5 różnych budynkach.
2.prezentacja technologii – około 30 sekund (animacje komputerowe i zdjęcia trickowe),
Animacja komputerowa pokazująca w trzech krokach jak tworzony jest model 3D, następne
platforma informatyczna a następnie strategiczny system zarządzania V-administrator,
3.parametry techniczne – około 30 sekund (animacje komputerowe i zdjęcia trickowe),
Animacja komputerowa pokazująca możliwości operacyjne menu głównego. Model menu
operacyjnego z pojawiającymi się strzałkami pokazującymi 5 głównych baz danych,
4.obszary możliwych zastosowań technologii – około 30 sekund (ujecie filmowe wykonane z
drona), centra biurowe, hotele, dworce kolejowe, lotniska, duże aglomeracje miejskie.
- USA – 10 sekund,
- Japonia lub Malezja – 10 sekund,
- Chiny - 10 sekund,
- Kanada – 10 sekund,
- Warszawa – 10 sekund,
- Londyn - 10 sekund,
- Moskwa – 10 sekund,
- Dubai – 10 sekund,
5.przykłady wykorzystania – około 30 sekund (ujecie filmowe plus animacje komputerowe i
zdjęcia trickowe)
Animacja komputerowa pokazująca kolejne fazy wykorzystania operacyjnego (6 kroków)
platform informatycznych V-ADMINISTRATOR, od fazy koncepcyjnej poprzez projektowanie,
nadzór inwestycyjny, poprzez administracje a ż do utylizacji obiektu.
6.podsumowanie i zakończenie filmu – około 30 sekund (ujecie filmowe plus animacje
komputerowe i zdjęcia trickowe)
Minimum 6 renderów animacji komputerowych, każdy po 10 sekund (modele wyjściowe
dostarczone przez zleceniodawcę: obiekty sportowe, centra handlowe, centra biurowe, itp.
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Parametry techniczne filmu:
Rozdzielczość minimum Full HD (1920/1080 pikseli),
Format WMV
Czas emisji 3,00 minuty,
Termin przetargu: 15.11.2021 – 19.11.2021
Termin realizacji 22.11.2021 – 06.12.2021
Kryteria oceny ofert:
1.doświadczenie zawodowe – 10% oceny
(port folio oferenta z ostatnich 3 lat)
2.przykładowe realizacje – 10% oceny
(wybrane 2 materiały firmowe o czasie emisji do 3 minut, zrealizowane w ciągu ostatnich 3
lat, przesłane jako pliki WMV za pomocą serwera Wetranser.com, na adres: spółki
biuro@agitp-poland.pl)
3.koszt realizacji zlecenia 80% oceny
(scenariusz i zsynchronizowana z nim kalkulacja kosztów poszczególnych części filmu
wymienionych w zamówieniu)
Razem 100% oceny

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone w ciągu trzech dni od dnia zakończenia przetargu na
stronie www.agit-poland.pl/przetarg

Koniec ogłoszenia
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ZAŁĄCZNIK NR1 (wzór)
ZGŁOSZENIE PRZETARGOWE
do przesłania drogą mailowa na adres biuro@agit-poland.pl do dnia 19.11.2021 do godziny
24.00.

1.Doświadczenie zawodowe (do 1000 znaków),
………………………………………………………………………………………………………..
2.Przykładowe realizacje (tytuły przesłanych filmów i zleceniodawcy),
…………………………………………………………………………………………………………
3.Oferowany koszt realizacji filmu ……………………………………….PLN + VAT
(słownie:…………………………………………………………netto + VAT.)

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

……………………………………………………………….

………………………………………………………………
Pieczątka firmowa
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