Dzień dobry,
Przedstawiam odpowiedź na Pana pytanie.

chcemy złożyć ofertę na wykonanie filmu promującego obszar Euroregionu Glacensis.
Moje wątpliwości budzi jednak zapis:
„konieczny będzie udział ekipy filmowej na
konkretnych działaniach/projektach. O terminach i miejscach tych działań będzie
Zamawiający informował Wykonawcę pisemnie, e-mailem lub telefonicznie.”
Koszt produkcji filmowej jest zależny w dużej mierze od ilości dni zdjęciowych. Tak ogólny
zapis w opisie przedmiotu zamówienia uniemożliwia realną wycenę produkcji, ponieważ
nie wiadomo ile będzie dni zdjęciowych. Poproszę o informacje ile będzie takich działań/projektów?
Nie określono ilości projektów oraz lokalizacji zdjęć, będzie ona zależała od scenariusza oraz sytuacji
epidemicznej i obowiązujących przepisów w Polce i w Czechach. Założeniem filmu jest pokazanie
obszaru Euroregionu Glacensis z lotu ptaka, zatrzymując się w poszczególnych gminach po obu
stronach granicy i pokazując efekty zrealizowanych projektów: wieże widokowe, ścieżki rowerowe,
odrestaurowane zabytki ruchome ewentualne imprezy organizowane w ramach projektów itp.
Po polskiej stronie teren Euroregionu Glacensis obejmuje gminy powiatu kłodzkiego, ząbkowickiego,
wałbrzyskiego dzierżoniowskiego, strzelińskiego i świdnickiego. W załączeniu przesyłam wykaz
członków Stowarzyszenia. Atrakcje, które będą prezentowane muszą znajdować się na terenie gmin i
powiatów należących do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.
Teren Euroregionu Glacensis po czeskiej stronie, z którego atrakcje turystyczne chcemy pokazać to
Karkonosze, Broumovsko, OrlickiCh Gór, Masywu Králický Sneznik + ważne miasta Hradec Králové i
Pardubice i Rychnov nad Kněžnou.
Założyliśmy, że film będzie trwał do 7 minut, z czego do 2 minuty chcielibyśmy poświęcić na rys
historyczny i wypowiedzi prezesów, Niezbędne będzie nagranie wywiadów w siedzibie polskiej części
Euroregionu Glacensis w Kłodzku oraz w siedzibie czeskiej części Euroregionu - Rychnovie nad Kněžnou.
Ok. 5 minut zajęło by pokazanie imprez transgranicznych (jeśli możliwa będzie ich realizacja) oraz
atrakcji turystycznych. Jeżeli zostaną zorganizowane po polskiej i czeskiej stronie rajdy rowerowe,
koncerty które są planowane 06-08.2021 to chcielibyśmy, aby ujęcia z tych imprez znalazły się w filmie.
Minimum 4 imprezy po obu stronach granicy. Nie wiadomo czy imprezy się odbędą ze względu na
panującą epidemię. Chcielibyśmy aby pokazać m. in. efekty zrealizowanych projektów: wieże
widokowe, ścieżki rowerowe, odrestaurowane zabytki. Jeśli imprezy transgraniczne się nie odbędą
możliwe będzie pokazanie większej ilości atrakcji turystycznych.
Ilość imprez/ lokalizacji/obiektów/atrakcji będzie dostosowana do czasu, w którym może być
przedstawiona w filmie.
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