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Szacowanie wartości usługi  
Produkcja video do mediów społecznościowych 
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W związku z zamiarem zlecenia usługi polegającej na wyprodukowaniu od 7 do 10 krótkich filmów 

video promujących działalność Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w Internecie w 

szczególności w kanałach mediów społecznościowych, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości 

(FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 24, (dalej „Zleceniodawca”) zwraca się̨ z prośbą̨ o 

wstępną, niewiążącą wycenę̨ usługi. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121, z późn. zm.), jak również 

nie jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 

Informacje ogólne o Zamawiającym 

Zleceniodawca jest Fundacją Skarbu Państwa (instytucją non-profit), powołaną przez Ministerstwo 

Rozwoju w 2019 roku, której jednym z kluczowych działań jest promowanie rozwiązań dla Przemysłu 

4.0. Jednym z zadań realizowanych przez Fundację jest integrowanie polskiego ekosystemu 

podmiotów skupionego wokół tematyki cyfryzacji i przemysłu, poprzez aktywne nawiązywanie 

partnerstw oraz informowanie o działaniach i inicjatywach wspierających cyfryzację przedsiębiorstw.  

W tym celu Zleceniodawca prowadzi m.in. portal przemysłprzyszlosci.gov.pl oraz aktywne firmowe 

profile w mediach społecznościowych.  

Inicjatywa udziela także wsparcia eksperckiego w zakresie transformacji cyfrowej oraz podnosi 

kompetencje kadry polskich przedsiębiorstw, organizuje szkolenia oraz promuje nowatorskie 

rozwiązania z obszarów, m.in.: inteligentnej automatyzacji i analizy danych, wirtualizacji 

procesów oraz cyberbezpieczeństwa. 

Zleceniodawca pomaga polskim przedsiębiorcom w procesie modernizacji i transformacji cyfrowej 

biznesu, tak aby prowadzone przez nich firmy były jak najbardziej konkurencyjne na rynku 

globalnym.   

 

Więcej o zadaniach Zleceniodawcy można przeczytać na stronie 

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/co-robimy/  

 

Informacje ogólne o usłudze – zadania do wykonania 

Przedmiotem szacowania jest usługa polegająca na wyprodukowaniu 10 krótkich (maks. 2-

minutowych) filmów video promujących działalność Zleceniodawcy w Internecie, w 

szczególności w kanałach mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube).  

Wykonawca otrzyma każdorazowo kierunkowe wytyczne dotyczące nagrań i ich tematyki. Materiał 

wideo będzie składał się z intro dostarczonego przez Zleceniodawcę, wypowiedzi osoby wskazanej 

przez Zleceniodawcę oraz plansza końcowa. W zespole Wykonawcy powinna być osoba 

odpowiedzialna merytorycznie za nagrania i ich postprodukcję do finalnej postaci. 
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Usługa będzie polegać na: 

Zadanie nr 1: Nagranie wypowiedzi 10 wskazanych przez Zleceniodawcę osób. Nagrania odbywać się 

będą w różnych wskazanych przez Zleceniodawcę miejscach na terenie Warszawy. Zleceniodawca 

dostarczy listę kontaktową osób, które mają zostać nagrane.   

Zadanie nr 2: Postprodukcja materiału video wraz z prostą oprawą graficzną (m.in. przygotowaniem 

podpisów i wykorzystaniem gotowego intro, które Zleceniodawca udostępni Wykonawcy oraz 

wykonanie planszy końcowej).   

Zadanie nr 3: Przygotowanie formatu video do wykorzystania w internecie (formaty mediów 

społecznościowych i serwisu YouTube w jakości 1080p). 

 

Cel usługi 

1. W ramach usługi Zleceniodawca chce: 

• zwiększać ruch w portalu www.przemyslprzyszlosci.gov.pl, który zawiera newsy 

branżowe, artykuły eksperckie, case studies itp. (w tym ruch użytkowników 

powracających). Obecnie ruch w portalu wynosi średnio 20-40 tysięcy unikatowych 

użytkowników miesięcznie 

• promować swoje produkty i usługi oferowane dla przedsiębiorców (w tym szkolenia e-

learningowe, konferencje, warsztaty itp.),  

• zwiększać rozpoznawalności marki Zleceniodawcy oraz zaangażowanie grupy docelowej. 

 

Grupa docelowa 

Zleceniodawca kieruje swoje projekty do przedsiębiorstw produkcyjnych (B2B). Chce docierać z 

przekazem informacyjno-reklamowym do szerokiego grona osób działających w obszarze przemysłu, 

m.in. na stanowiskach decyzyjnych, dyrektorów zakładów/fabryk, CEO, a także osób 

odpowiedzialnych za technologie, inżynierów itp. 

 

Warunki prowadzenia usługi 

Usługa potrwa 2 miesiące. Nagrania będą realizowane w różnych lokalizacjach na terenie Warszawy, 

w terminach, które będą każdorazowo umawiane z osobami, których dane kontaktowe zostaną 

dostarczone Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia formatów video w wersji 

gotowej do publikacji w kanałach mediów społecznościowych Facebook, Linkedin, Twitter, YouTube. 

Wykonawca zobowiązuje się do współpracy ze wskazanym pracownikiem Zleceniodawcy na każdym 
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etapie realizacji zadania, a w szczególności na etapie postprodukcji materiału - i w odniesieniu do 

treści docelowych wypowiedzi. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zgłoszenia korekt do wersji 

producenckiej materiałów, które powinny zamknąć się w maksymalnie 4 turach poprawek do każdego 

z materiałów video. 

Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie płatne na podstawie protokołu odbiorczego 

potwierdzającego realizację usługi.  

 

Koszty usługi 

1. Prosimy o przygotowanie wstępnego, niewiążącego szacunku zgodnie z formularzem szacowania, 

stanowiącym Załącznik nr 1. 

2. Wstępny szacunek kosztów powinien zawierać: 

• Wynagrodzenie netto za realizację jednego formatu video z założeniem, że sumaryczna liczba 

video będzie obejmowała 10 materiałów video. 

 

Wypełniony formularz szacowania (Załącznik nr 1) prosimy przesłać e-mailem na adres: 

zamowienia@fppp.gov.pl w terminie do dnia 22 marca 2021 r. do godz. 10:00 

W wypadku pytań, prosimy o ich przekazanie e-mailem na adres: zamowienia@fppp.gov.pl 


