Cennik Usług
Wytwórni Filmów Oświatowych Sp. z o.o.
Obowiązuje od dnia 17 lipca 2017 r.

adres:
ul. Kilińskiego 210, 93-106 Łódź
telefon: 42 689 23 45
fax: 42 689 23 46
e-mail: wfo@wfo.com.pl
konto:
PKO BP O/Łódź 67 1020 3440 0000 7402 0068 7814
REGON: 101329957
NIP: 724-00-05-294
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1. Udzielanie licencji (bez względu na nośnik)
Lp.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Rodzaj usługi
Udzielenie licencji na
jednorazowy pokaz publiczny
filmu
Udzielenie licencji dla potrzeb
wystawienniczych
Udzielenie licencji
długoterminowej
Udzielenie licencji na pokaz
filmu w Internecie (na
wybranym terytorium
państwowym)
Udzielenie licencji na użycie
fragmentu filmu produkcji WFO
(wykopiowanie)
Udzielenie licencji do
użytkowania filmu w celach
dozwolonego użytku
prywatnego

Jednostka
miary

Cena netto
(PLN)

VAT

seans

300

23%

do miesiąca

7001

1000

23%

powyżej
miesiąca
rok

cena do
negocjacji2
1500

23%

od
rozpoczętej
minuty

3000

23%

film

300

23%

23%

2. Digitalizacja/usługi przygotowania technicznego
Lp.

Rodzaj usługi

1.

Digitalizacja materiałów
filmowych z taśmy
światłoczułej 16/35MM do
rozdzielczości Ultra HD

2.

Poklatkowe skanowanie cyfrowe
materiałów filmowych z taśmy
światłoczułej 16/35MM do 2K4

Jednostka
miary
akt3

Cena netto
(PLN)
250

VAT

minuta

100

23%

23%

1

Dotyczy instytucji, placówek kulturalnych i naukowych.
Cena ustalana indywidualnie w zależności od stopnia unikalności tematu, wielkości obszaru pola eksploatacji,
terytorium i czasu eksploatacji, długości wybranego fragmentu itp.
3
W rozumieniu do 10 minut filmu.
4
Materiałów filmowych w rozumieniu obrazu i dźwięku znajdującego się na tej samej taśmie. W cenę wliczony jest
transfer materiałów audiowizualnych w postaci plików na dyski zewnętrzne o przepustowości USB 3.0 dostarczone
przez klienta.
2

3

3.

Przygotowanie i udostępnienie
filmu do oglądu

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

film

50

23%

Przegranie filmu z systemu
Betacam SP na DVD
Przegranie filmu z systemu VHS
na DVD

godzina

705

23%

kaseta

206

23%

Wypalenie płyty DVD z filmem
Wypalenie płyty Blu-ray z
filmem
Przegląd dokumentacyjny na
stole montażowym
Przegląd kasety VHS i DVD
Przegląd kasety Betacam SP na
monitorze
Skan zdjęcia
Udostępnienie montażowni

sztuka
sztuka

207
100

23%
23%

akt

30

23%

godzina
godzina

20
60

23%
23%

sztuka
godzina

1
200

23%
23%

godzina
godzina

60
60

23%
23%

godzina

50

23%

Jednostka
miary
osoba
osoba

Cena netto
(PLN)
20
18

VAT

osoba

10

23%

Udostępnieni sali projekcyjnej
Przegląd techniczny, prace
konserwacyjne naprawcze
materiałów światłoczułych
(taśmy 35 mm, 16 mm)
Przeprowadzenie kwerendy

3. Warsztaty
Lp.
1.
2.

3.

Rodzaj usługi
Warsztaty edukacji filmowej8
Zwiedzanie WFO z
przewodnikiem + projekcja
filmu prod. WFO
Projekcja filmu prod. WFO

23%
23%

5

W cenę wliczony jest koszt płyty DVD oraz nadruk na płytę.
W cenę wliczony jest koszt płyty DVD oraz nadruk na płytę.
7
W cenę wliczony jest koszt płyty DVD oraz nadruk na płytę.
8
Warsztaty odbywają się dla grup ok. 15 osobowych zajęcia trwają ok. 2,5 godziny.
6
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4. Postanowienia końcowe
1.
W przypadku udostępnień i usług niestandardowych ich cena jest negocjowana i
zatwierdzana przez Prezesa Wytwórni Filmów Oświatowych lub osobę przez niego
upoważnioną.
2.
Ceny nie zawierają podatku VAT.
3.
Terminy i warunki płatności są negocjowane z uwzględnieniem zakresu realizowanych
usług oraz szacowania tzw. ryzyka handlowego.
4.
WFO może żądać wcześniejszego uiszczenia należności za usługę przed jej realizacją.
5.
Podstawą do zawarcia umowy jest wyłącznie pisemne zamówienie (niezależnie od formy
przekazania: pismo, fax lub e-mail) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
firmy Zamawiającego - po wcześniejszym uzgodnieniu z Wytwórnią terminów i zakresu
zamówienia.
6.
Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia na realizację usługi, Zamawiający zobowiązany
jest do zapłaty ustalonej należności za jej wykonanie, bezpośrednio w kasie WFO lub przelewem
na konto z terminem określonym w wystawionej fakturze VAT.
7.
Warunkiem udostępnienia materiałów audiowizualnych jest potwierdzenie zapłaty.
8.
Nośniki, na których zostały nagrane zamówione materiały przekazywane są
zamawiającemu w następujący sposób:
•
osobiście w siedzibie WFO
•
przesyłką pocztową
•
kurierem – na koszt Zamawiającego usługę.
9.
WFO zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia do wykonania wymienionych w
cenniku usług, ze względu na zły stan techniczny materiału, trwające opracowanie lub
ograniczenia prawne.
10.
Zarówno WFO, jak i Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie
obowiązków umownych z powodów określonych w prawie pod nazwą „siły wyższej” i innych
przypadków, na które Wytwórnia i Zamawiający nie mają wpływu.
11.
Wytwórnia zastrzega sobie prawo zmiany cen.
12.
Cennik wchodzi w życie w dniu 17 lipca 2017 r.
13.
Traci moc dotychczasowy Cennik Usług Wytwórni Filmów Oświatowych Sp. z o. o.
14.
Do zleceń na usługi przyjęte do realizacji przed datą wejścia w życie niniejszego cennika
ma zastosowanie dotychczas obowiązujący cennik.

5

FORMULARZ ZAMÓWIENIA LICENCJI DO
FILMU9:
1.DANE ZAMAWIAJĄCEGO (imię, nazwisko/nazwa firmy, adres, numer NIP):

2.TYTUŁ FILMU:

3.REŻYSER:

4.CEL I MIEJSCE EMISJI FILMU:

5. TERYTORIUM UDZIELENIA LICENCJI:

9

Wypełnioną kartę proszę przesyłać na adres: wfo@wfo.com.pl oraz jkrakowiak@wfo.com.pl

6

6. NOŚNIK FILMU:

7. CZAS TRWANIA LICENCJI:

8. WYNAGRODZENIE ZA LICENCJE:

9. ADRES DORĘCZENIA FILMU:

10. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTOWANIA FIRMY W UMOWIE:

11. EWENTUALNE UWAGI:

…….…………………………………
(podpis, data i pieczątka firmy)10

10

Osoba upoważniona do reprezentowania firmy w umowie.
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FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUGI :
1.DANE ZAMAWIAJĄCEGO (imię, nazwisko/nazwa firmy, pesel, adres, numer NIP):

2. OPIS USŁUGI:

3. TERMIN WYKONANIA:

4. EWENTUALNE UWAGI:

…….…………………………………
(podpis, data i pieczątka firmy)11

11

Osoba upoważniona do reprezentowania firmy w umowie.
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Wytwórnia Filmów Oświatowych sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 210
93-106 Łódź

KARTA ZGŁOSZENIA
NA WARSZTATY
1. Szkoła zgłaszająca uczestników:

2. Nauczyciel – opiekun, kontakt telefoniczny:

3. Liczba i wiek uczniów:

4. Temat warsztatów (wybrany z listy lub propozycja własnego):

5. Preferowany termin i miejsce realizacji warsztatów:

6. Czy interesuje Państwa wycieczka „Filmowym Szlakiem Łodzi”?

7. Czy jesteście Państwo zainteresowani noclegiem w Łodzi? W jakim terminie?

8. Czy jesteście Państwo zainteresowani organizacją transportu podczas wycieczki po Łodzi?

9. Ewentualne uwagi.

Wypełnione karty proszę przesyłać mailem na adres: wfo@wfo.com.pl
lub faxem na nr. 42 689 23 46

9

