PYTANIA I O DPOWIEDZI Z DNIA 28.01.2022r.

1. Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy zdjęcia do artykułów i na stronę internetową?
Tak, zarówno zdjęcia jak i logotypy zostaną przekazane Wykonawcy.
2. Czy zamieszczenie publikacji ma się odbyć w krajowym i zagranicznym czasopiśmie
branżowym czyli dwóch różnych czasopismach czy może to być jedno czasopismo wydawane
w kraju i za granicą?
Publikacja ma zostać umieszczona niezależnie w dwóch różnych czasopismach
branżowych: np. AIRSIDE INTERNATIONAL (branżowe wydawnictwo lotnicze
zagraniczne - publikacja w j. angielskim) i np. INŻYNIER BUDOWNICTWA
(branżowe wydawnictwo budowlane krajowe – publikacja w j. polskim).
3. Czy publikacja ma zostać umieszczona w każdym czasopiśmie dedykowanym z tych branż
tj.: z branży budowlanej, przemysłowej, lotniczej i infrastrukturalnej, czyli łącznie 4 różnych
czasopism, czy chodzi o jedno czasopismo, które dotyczy tych branż wszystkich?
Chodzi o zamieszczenie publikacji w branżowym czasopiśmie działającym w jednej z
podanych branż a nie działającym we wszystkich branżach równocześnie. Przykładowe
czasopisma podano w odpowiedzi na pytanie nr 2.
4. Czy tablica ma być umieszczona np. na ścianie budynku czy też ma być wolnostojąca na nogach?
Chodzi o samą tablicę, która zostanie później umieszczona na wolnostojącej podkonstrukcji
aluminiowej nie wchodzącej w skład tego zamówienia – podkonstrukcja zostanie wykona przez
Zamawiającego.
5. Czy w ramach ,,opracowanie materiałów audiowizualnych dot. projektu" należy wyprodukować
film, spot animowany? Czy to ma być zwykła prezentacja multimedialna w power poinicie bez
efektów animowanych/ruchomych, bez lektora i muzyki?
Ma to być prezentacja multimedialna w modelu SaaS będąca integralną częścią strony www,
która równocześnie może funkcjonować jako niezależna prezentacja wyświetlana w trybie
offline. Ma to być prezentacja wykonana na tzw. wirtualnym płótnie, wykorzystującym m.in.
platformę Adobe AIR i wykorzystywać pośrednictwo zoom (ZUI), który ma umożliwiać
użytkownikom powiększanie i pomniejszanie prezentacji oraz wyświetlać i poruszać się
pomiędzy poszczególnymi jej elementami po osiach w przestrzeni umownie oznaczanej jako
2.5D. Prezentacja ma być wykorzystywana jako platforma łączenia liniowych i nieliniowych
informacji oraz jako narzędzie zarówno dla prezentacji w postaci swobodnej burzy mózgów jak
i w modelu strukturyzowanym. W prezentacjach będą/mogą zostać zaimplementowane zdjęcia,
teksty oraz filmy.

