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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem opisywanego zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu polskiej i angielskiej wersji napisów 
filmów oraz ich wyświetleniu, z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania Wykonawcy, podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage 2016, który odbędzie się w Bydgoszczy, w dniach od 12 do 
19 listopada 2016 roku w Operze Nova, w Multikinie oraz w Miejskim Centrum Kultury. 
 

 
Szczegóły zlecenia: 

1. Usługa wykonywana będzie od dnia zawarcia Umowy do dnia 19 listopada 2016 roku włącznie, na podstawie 
zamówień przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 
2. Wykonawca wyświetli napisy do filmów prezentowanych na Festiwalu w wersji polskiej lub/i angielskiej 

zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 
 
3. Usługa realizowana będzie w trzech lokalizacjach festiwalowych: 

 
a. Opera Nova, ul. Marszałka Focha 5 (2 sale projekcyjne) 

b. Multikino, ul. Marszałka Focha 48 (3 sale projekcyjne) 

c. Miejskie Centrum Kultury (kino Orzeł), ul, Marcinkowskiego 12 (1 sala projekcyjna). 

 
4. Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych i prawa wykonywania autorskich 

praw zależnych w zakresie wykonanej usługi. 
 
5. Ilość filmów prezentowanych na festiwalu wynosić będzie ok. 270, z czego 60% wymagać będzie 

przygotowania i wyświetlania napisów.  
 

6. Specyfikacja filmów: 
 

a) filmy fabularne  to ok. 85 filmów, średnia długość filmu to ok. 110 min; 

b) filmy fabularne krótkie, etiudy to ok. 100 filmów, średnia długość filmu to ok. 25 min; 

c) filmy dokumentalne długie to ok. 45 filmów, średnia długość filmu to ok. 90 min; 

d) filmy dokumentalne krótkie to ok. 40 filmów, średnia długość filmu to ok. 21 min. 
 

7. Zamawiający szacuje ilość napisów do przygotowania i wyświetlenia na 10 044 minuty. 
 
8. Szacowana wielkość zamówienia ma charakter orientacyjny. 
 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia większej lub mniejszej ilości przygotowania i wyświetlenia 

napisów, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do roszczeń z tego tytułu. 
 

10. W nawiązaniu do pkt. 9, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z 
faktycznej ilości przygotowanych i wyświetlonych przez Wykonawcę napisów. 

 
 

 

 


