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Konkurs realizowany na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843)   
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Ogłoszenie 
Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny 

ogłasza konkurs na: 
 
- osobę, która wykona materiały wizualne w tym film „Nie palę, a Ty? 

(poddziałanie 2.3) w ramach zadania: „Realizacja kampanii społecznej upowszechniającej wiedzę na temat 

szkodliwości narażenia na dym tytoniowy oraz palenia elektronicznych papierosów, przez ogół społeczeństwa a 

w szczególności przez osoby młode poniżej 18 roku życia”, finansowanego ze środków Narodowego Programu 

Zdrowia 2016-2020 w ramach Celu operacyjnego nr 2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z 

używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. 

 
Zamawiający zatrudni 1 osobę, która wykona materiały wizualne w tym film „nie palę, a Ty? 

Stworzenie dzieła w postaci filmu wraz z przekazaniem praw autorskich do kodu na rzecz Zamawiającego, w tym: 

• Spot reklamowy ok. 30 - 60 sekund (ilość sztuk 1 do 3, w zależności jakości materiału filmowego). 

• Akcja rozgrywa się na spacerze w lesie, gdzie grupka ok. 5 młodych osób w wieku 11-17 lat spotyka 

znajomego ze szkoły. Okazuje się, że napotkany chłopak popala papierosy. Tą sytuację ogrywamy 

zbliżeniami, detalami, mimiką twarzy i gestami a także wyrażeniem dezaprobaty reszty grupy. Film kończy 

się pozytywną puentą i na pytanie jednej z dziewczyn: „Nie palę a Ty?” zauroczony w niech młodzieniec 

odpowiada „już nie”; 

• wyprodukowanie na potrzeby strony internetowej banerów, tzw. „ruchome portrety” młodzieży - podobnie 

jak tutaj >> https://www.thetruth.com/#hp-hero-nav-0  

• dostawa zdjęć, które zostaną zamieszczone na portalu 

Obowiązki:  
1) Opracowanie scenariusza; 

2) Opracowanie scenografii; 

3) Wybór i zaangażowanie obsady aktorskiej, stylizacja i praca aktorska z młodzieżą podczas dwóch sesji 

nagraniowych (studio i plener); 

4) Wynajem studia fotograficznego i realizacja banerów tzw. „ruchomych portretów” młodzieży; 

5) Realizacja nagrania filmu - obraz i dźwięk; 

6) Montaż video; 

7) Wykonanie oprawy dźwiękowej (wybór i zakup muzyki do filmu); 

8) Konsultacje z zespołem projektowym Zamawiającego w celu przeanalizowania jego potrzeb biznesowych w 

zakresie projektu; 

https://www.thetruth.com/#hp-hero-nav-0
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9) Współpraca z Kierownikiem Projektu oraz innymi członkami Zespołu wytwórczego, przeprowadzenie 

syntezy wniosków z analiz lub dostarczonych materiałów i przekształcenie ich w konkretne rozwiązania do 

wdrożenia na portalu internetowym; 

10) Raportowanie postępu prac. 

Udział młodzieży w projekcie: ok 5 os. za 2 sesje - studio + plener z przeniesieniem praw do wizerunku i 

przekazaniem stosownych Oświadczeń. 

Umowa będzie obejmowała koszty produkcji filmów i materiałów fotograficznych, montażu, oprawy dźwiękowej, 

muzyki, aktorów, praw do wizerunku. 

 

Planowany termin realizacji: 
Wykonanie usługi w terminie: od dnia podpisania umowy do 23.12.2020 r. 
 
I. Warunki, jakie powinien spełniać  kandydat:  

1) Wykształcenie minimum średnie;  

2) Co najmniej 5 lat na stanowisku w obszarze produkcji artystycznej/wystawiania przedstawień/ 

komunikacji społecznej; 

3) Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze zarządzania i kreacji artystów; 

4) Umiejętności umożliwiające realizację przedmiotu umowy; 

5) Umiejętność pracy w zespole i pod presja czasu;  

6) Samodzielność, komunikatywność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań; 

II. Zgłoszenie konkursowe wg Załącznika nr 1 do Ogłoszenia o konkursie, powinno zawierać:  

1) Oświadczenie. 

 
III. Zgłoszenia konkursowe wraz z wymaganym załącznikiem – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia -  należy przesyłać 

w terminie do 16.12.2020 r. do godziny 09:30 na adres e-mail: kkalinska@pzh.gov.pl w przypadku 

dokumentów elektronicznych prosimy o przesłanie skanów z podpisami.  

 
IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie NIZP- PZH w dniu  16.12.2020  r. o godz. 09:45  

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz negocjacji 
szczegółowych warunków zatrudnienia i wynagrodzenia z wybranymi w ramach postępowania 
konkursowego kandydatami w siedzibie NIZP-PZH w dniu 16.12.2020 r. w godzinach 11:00-13:00 
(dopuszczalne jest przeprowadzenie rozmów w formie telekonferencji).  
 

V. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia: 17.12.2020 r.  

1. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku nieotrzymania środków 

finansowych na realizację zadania. 
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VI. Sposób porozumiewania się i osoba upoważniona do kontaktów:  

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie dodatkowych informacji drogą  elektroniczną. 

Osobą upoważnioną do udzielenia informacji jest:  

Katarzyna Kalińska, adres email: kkalinska@pzh.gov.pl  

 
 
 

W imieniu Zamawiającego, 
 

dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk 
Dyrektor NIZP-PZH 

(dokument podpisany elektronicznie) 
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