
Pytania z dnia 18.02.2019 r. 

Pytanie: Proszę opisać jak będą wyglądały wykłady. Czy będzie to tylko wykład mówiony przez 1,5h i 

konieczne będzie jedynie rejestrowanie samego wykładowcy, czy również wykłady będą wpierane 

prezentacjami, które również należałoby zarejestrować i zmontować np. jak pod poniższymi linkami 

(okno z wykładowcą oraz prezentacją?) 

Odpowiedź: Podczas wykładów każdy prowadzący zajęcia będzie wyświetlał prezentację.  

Pytanie: Poproszę również o opisanie jak będą przebiegały warsztaty. Czy będą miały one formułę 

zbliżoną do wykładów, czy będzie to np. praca w grupach/indywidualna uczestników warsztatów? 

Odpowiedź: Warsztaty będą prowadzone podobnie jak wykład, jednak prowadzący zajęcia może 

poprosić uczestników o wykonanie pewnych ćwiczeń/zadań. W warsztatach będzie brało udział 20 

uczestników.  

Pytanie: Czy dobrze rozumiem, że po wykładzie trwającym 1,5h będą dwa niezależne, równolegle 

odbywające się warsztaty trwające 1,5h każde stąd potrzeba jest zapewnienia dwóch zestawów 

kamerowych na każde ze zleceń? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie: W obrębie jednego dnia odbędzie jeden wykład trwający 1,5h oraz dwa warsztaty po 1,5h, 

natomiast docelowy materiał miałby trwać 30 minut. Proszę o informację, w jaki sposób i kto będzie 

decydował, które części i w jakiej długości będą się składały na docelowy, montowany materiał, 

trwający 30 minut? 

Odpowiedź: Montaż filmów zostawiamy w zakresie działań wykonawcy. Zaznaczamy, że filmy mają 

mieć charakter promocyjny. Zleceniodawca zapewnia sobie możliwość wniesienia uwag do 

zmontowanego materiału.  

Pytanie: Jak wygląda system nagłośnieniowy w salach, w których będą wykłady i warsztaty. Proszę o 

informację, jakie wyjściowe złącze będzie dostępne w konsoli audio u Państwa? 

Odpowiedź: Podczas wykładu osoby prowadzące będą miały do dyspozycji mikrofony przewodowe. 

Podczas większości warsztatów również. Niestety nie wszystkie sale warsztatowe mają możliwość 

nagłośnienia. 

Pytanie: Chciałbym jeszcze dopytać się o kwestię płatności. Czy płatność będzie dopiero zrealizowana 

po zakończeniu całego projektu, czyli po realizacji wszystkich 24 filmów, czy np. co 

miesiąc/kwartalnie? 

Odpowiedź: Odpowiedź na to pytanie znajduje się w dokumentacji załączonej do zapytania. 

 


