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Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 

Działając na podstawie zapisów rozdziału X ust. 4 zapytania ofertowego,  Zamawiający – Tarnowska 
Organizacja Turystyczna przekazuje treść zapytania do zapytania ofertowego wraz  
z wyjaśnieniami w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. 
Nagranie i produkcja spotów promocyjnych (telewizyjnych i radiowego) oraz filmu promocyjnego 
związanych z realizacją projektu pn. Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego 
„Trasy rowerowe Pogórza” 

 
Pytanie nr 1: 
„czy pole emisji filmów to także TV, czy spoty mają spełniać standardy telewizyjne pod względem 
jakości, ale nie planują Państwo aktualnie ich publikacji w telewizji? Jeśli zakres praw ma dotyczyć także 
telewizji to czy będą to stacje ogólnopolskie czy lokalne/ tematyczne?” 
 
Odpowiedź nr 1: 
Tak, jako pole emisji filmów przewidywana jest telewizja, a spoty maja spełniać standardy telewizyjne 
pod względem jakości. Zamawiający planuje publikację spotów w telewizji – zarówno ogólnopolskiej 
jak i lokalnej/tematycznej. 
 
 
Pytanie nr 2: 
„czy planują Państwo udostępnienie Wykonawcy osób, które mogłyby wziąć udział w filmach, czy mają 
to być aktorzy/ epizodyści?” 
 
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający nie planuje udostępnienia Wykonawcy osób, które mogłyby wziąć udział w filmach. Mają 
to być aktorzy/epizodyści. 
 
 
Pytanie nr 3: 
„czy w przypadku spotu radiowego chcą Państwo zaangażować znany głos lektorski, czy wystarczający 
będzie profesjonalny lektor, ale nie rozpoznawalny?” 
 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający nie stawia warunku aby głos lektorski musiał być znany. Wystarczający będzie 
profesjonalny lektor. 
 
 
Pytanie nr 4: 
„czy mają Państwo szacowany budżet na ten projekt, stworzony np w oparciu wcześniejsze szacowanie 
ceny, jeśli tak, czy mogą Państwo ujawnić kwotę?” 
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Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający dysponuje szacowanym budżetem, jednak ujawni go dopiero przy otwarciu ofert. 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Strona internetowa Zamawiającego, 
2. Aa. 
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