Warszawa, 03.04.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
SPOT
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ UCHODŹCY 2013

Dotyczy:
Przygotowania scenariusza i realizacji kilkuminutowego spotu z okazji Międzynarodowego
Dnia Uchodźcy, 20 czerwca 2013 r. Produkcja spotu ma na celu podniesienie świadomości
Polaków na temat wybranego aspektu integracji cudzoziemców w Polsce, ze szczególnym
naciskiem na ich sytuację na polskim rynku pracy lub bariery utrudniające codzienne
funkcjonowanie w polskim społeczeństwie.
Dystrybucja i emisja spotu:
Spot będzie emitowany w co najmniej dwóch kanałach telewizyjnych oraz przestrzeni
internetowej (portale społecznościowe i media internetowe).
Finansowanie:
Realizacja spotu jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz
Uchodźców oraz budżetu państwa w ramach projektu ISP „Integracja poprzez edukację.
Psychologiczne i prawne wsparcie cudzoziemców w Polsce”.
Okres realizacji: 15 kwietnia – 15 czerwca 2013 r.
Premiera spotu:
18 czerwca 2013 r. (okolice Międzynarodowego Dnia Uchodźcy, 20 czerwca 2013 r.)
Warunki udziału w zapytaniu:


doświadczenie przygotowaniu scenariuszy i realizacji spotów na potrzeby co najmniej
dwóch kampanii społecznych

Kryteria wyboru oferty:



cena – 60% (oferent, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 60 punktów
pomocniczych, pozostali oferenci otrzymają proporcjonalnie mniej punktów
stosownie do zaoferowanej przez siebie ceny)
doświadczenie w przygotowaniu scenariuszy i realizacji podobnych kampanii
społecznych – 40% (oferent, który przedstawi największą liczbę opracowanych przez
siebie scenariuszy i spotów dla kampanii społecznych otrzyma 40 punktów
pomocniczych, pozostali oferenci otrzymają proporcjonalnie mniej punktów
stosownie do opracowanych przez siebie scenariuszy i spotów dla kampanii
społecznych. Na potrzeby przeliczeń nie bierze się pod uwagę tylko spotów lub tylko
scenariuszy, by uzyskać punkty w przeliczeniach ma być wykonany zarówno
scenariusz, jak i spot dla danej kampanii społecznej).

Firmy zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie oferty na e-mail:
karolina.grot@isp.org.pl lub w wersji papierowej na adres: Instytut Spraw Publicznych, ul.
Szpitalna 5/22, 00-031 Warszawa, do dnia 10 kwietnia 2013.

Projekt „Integracja poprzez edukację. Psychologiczne i prawne wsparcie cudzoziemców w Polsce” jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa

