Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na
przygotowanie audycji telewizyjnej oraz jej emisji.
1. Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie 10 odcinków audycji telewizyjnej.
2. Termin wykonania zadania
Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie od 01 lutego 2014r. do dnia 30 czerwca
2014 r.
3. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do:
Przygotowania 10 odcinków co najmniej 13 minutowych programów telewizyjnych o
tematyce astronomicznej i zapewnieniu jej premierowej emisji w weekend oraz dwukrotnej
powtórki w tygodniu w przedziale godzinowym 17-21 na antenie telewizji regionalnej.
Tematem programów mają być wydarzenia astronomiczne, wydarzenia związane z
popularyzowaniem astronomii w województwie kujawsko-pomorskim oraz działalność
Astrobaz.
4. W ramach realizacji usługi Wykonawca powinien wziąć pod uwagę następujące cele:
1) Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako Astroregionu i serca polskiej
astronomii.
2) Promowanie wydarzeń związanych z popularyzowaniem astronomii i nauk ścisłych
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
3) Promowanie sieci 14 przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych - Astrobaz oraz
ukazanie ich potencjału i roli w nowoczesnej edukacji.
4) Prezentacja zjawisk astronomicznych, w tym w oparciu o działalność i osiągnięcia
wybranych Astrobaz.
5) Przedstawianie
sylwetek
pasjonatów
i
naukowców
zaangażowanych
w popularyzowanie astronomii w województwie.
6) Ukazanie ciekawych miejsc związanych z astronomią na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego.
7) Prezentacja bieżących odkryć w dziedzinie astronomii w oparciu o dostępne
materiały naukowe.
8) Udzielanie porad dla pasjonatów-amatorów dotyczących samodzielnych obserwacji.
9) Przeprowadzanie konkursów z nagrodami w każdym odcinku.
5. Warunki udziału:
1) Gwarancja emisji na antenie telewizji regionalnej.
2) Minimum dwuletnie doświadczenie w produkcji programów telewizyjnych;
3) Produkcja lub współprodukcja programów o tematyce edukacyjnej – minimum 3
programy tego typu;
4) Jako dodatkową wartość oferty traktujemy listy rekomendacyjne, recenzje
dotychczasowych programów itp.

6. Kryteria oceny ofert:
1) Cena 50 %
2) Oryginalność scenariuszy 50% - scenariusz powinien zawierać wytyczne wymienione w
punkcie
4 powyższego ogłoszenia, oraz atrakcyjne z punktu widzenia formalnoartystycznego rozwiązania, dzięki którym podejmowana problematyka trafi do jak
najszerszego grona odbiorców.
7. Oferta powinna zawierać:
Ofertę cenową brutto obejmującą cały przedmiot zamówienia, wyrażona w złotych polskich
(PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku oraz wstępne projekty scenariuszy
przynajmniej 2 odcinków cyklu.
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę można dostarczyć do dnia 17 stycznia 2014 r. do godziny 14.00
a) drogą elektroniczną na adres b.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl – decyduje data i
godzina dostarczenia e-maila na ww. adres.
b) pocztową lub osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, Biuro Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych
ul. Św. Jana 1/3,, 87-100 Toruń (pok.48)., decyduje data i godzina wpływu
9. Informacje dodatkowe:
Osoba do kontaktu
Beata Laskowska
Tel. 728 494 690
e-mail: b.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl

