ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zdjęć prezentujących Szlak Architektury Drewnianej
z dnia 15.07.2020r.
Dotyczy projektu numer PLBU.01.01.00-18-0834/19-00 pn. „Transgraniczny Szlak Architektury
Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko - ukraińskiego
pogranicza”

Zapytanie ofertowe poniżej 50 000,00 PLN netto.
Do niniejszego wydatku nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 wraz ze zm.) – dalej Pzp.
I. ZAMAWIAJĄCY
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Grunwaldzka 2, 35-068 Rzeszów
tel. +48 17 852 00 09
e-mail: prot@podkarpackie.travel
NIP: 813 32 76 337
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie dotyczy wykonania zdjęć prezentujących Szlak Architektury Drewnianej na stronę
internetową Zamawiającego w ramach działania „Modernizacja e-produktu” do projektu pn.
„Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku
dziedzictwa kulturowego polsko - ukraińskiego pogranicza” oraz przeniesienia autorskich praw
majątkowych do przedmiotowych zdjęć oraz nośników na których zostaną one udostępnione.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) wykonanie zdjęć związane jest z realizacją ww. projektu w ramach modernizacji strony:
http://sad.podkarpackie.travel/. Zadanie polega na wykonaniu zdjęć wybranych 80 obiektów
znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej na Podkarpaciu w celu ich szerokiej
promocji. Dla każdego obiektu Wykonawca wykona serię 5 zdjęć z uwzględnieniem specyfiki
danego obiektu i ewentualnych wytycznych Zamawiającego. Zamawiający wybierze 80 zdjęć –
po jednym na obiekt,
b) zdjęcia powinny być w postaci plików TIFF i JPEG w rozdzielczości (co najmniej / minimalnej)
3960 x 2640, min. 300 DPI,
c) obiekty, zależnie od rodzaju, powinny być fotografowane w odpowiednim oświetleniu
(naturalnym lub sztucznym). W każdym przypadku konieczne jest dostosowanie właściwego
oświetlenia w zależności od wielkości obiektu, kolorystyki i możliwości uzyskania najlepszego
efektu ekspozycji obiektu i jego cech szczególnych,
d) wybrane i poddane obróbce graficznej fotografie zostaną dostarczone do siedziby
Zamawiającego na płycie DVD lub pendrive,
e) Wykonawca zapewni profesjonalny sprzęt fotograficzny oraz inne akcesoria fotograficzne, jeśli
będą konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia,
f) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokładną listę miejsc, w których powinny zostać
wykonane zdjęcia wraz z wytycznymi. Na życzenie Wykonawcy, Zamawiający zobowiązuje się do
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przekazania wskazówek dot. lokalizacji miejsc. Przekazana przez Zamawiającego lista miejsc
(oraz ilość wykonanych zdjęć,) może zostać zmodyfikowana, jeżeli Wykonawca zaproponuje
Zamawiającemu lepsze (o równoważnej wartości) rozwiązanie i Zamawiający ten fakt
zaakceptuje,
g) Wykonawca powinien uwzględnić w kalkulacji cenowej koszt ewentualnej korekty graficznej
zdjęć (po uzgodnieniu z Zamawiającym/zgłoszeniu uwag przez Zamawiającego), jak również
koszty związane z wykonaniem usługi takie jak np.: koszty dojazdu do obiektów, bilety wstępu,
noclegi itp.
h) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanych zdjęć na
następujących polach eksploatacji:
 udostępnienie zdjęć na zasadach wolnej licencji,
 trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym
techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez
wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie
takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie
tymi kopiami,
 stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie
do formatu, systemu lub standardu,
 wprowadzanie do obrotu, użyczanie najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,
 tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (przystosowanie, zmianę układu, zmianę
kolorystyki, kadrowanie lub jakiekolwiek inne zmiany),
 publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie
i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie zdjęć
w ten sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
 rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
 nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną
i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także
poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe,
 prawo do określania nazw zdjęć, pod którymi będą one wykorzystywane lub rozpowszechniane,
w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków
towarowych, którymi oznaczone będzie zdjęcie lub znaków towarowych wykorzystanych
w zdjęciu,
 prawo do wykorzystywania zdjęć do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy,
sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz
innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów
edukacyjnych lub szkoleniowych, ponadto Wykonawca udzieli Zamawiającemu zezwolenia na
tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji zdjęć, prawo do rozporządzania opracowaniami,
przeróbkami i adaptacjami zdjęć oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania
licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji,

Projekt: „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej
szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego
polsko - ukraińskiego pogranicza” finansowany ze środków
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

i)

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonanie zależnego
prawa autorskiego (rozporządzanie i korzystanie z opracowań zdjęć) w nieograniczonym
zakresie, a w szczególności w zakresie ww. pól eksploatacji,
j) Wykonawca zobowiąże się do niewykonywania autorskich praw osobistych do przedmiotowych
zdjęć przez czas nieoznaczony, oraz upoważni Zamawiającego do decydowania o publikacji
utworu i decydowaniu o zachowaniu jego integralności,
k) rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po zrealizowaniu całego zadania, po podpisaniu protokołu
odbioru i wystawieniu faktury/rachunku.
3. Oferta powinna zawierać wycenę wykonania całego zadania podaną w PLN brutto.
4. Termin realizacji: do 30.09.2020 r.
5. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zawrze umowę, w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
6. Wykonawca i Zamawiający dopuszczają możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia,
jeżeli realizacja projektu lub działań z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego
będzie się wydłużać (zdarzenia losowe, nadzwyczajne tj. np. w skutek wojny, epidemii).
Przesunięcie terminu w takim przypadku nastąpi poprzez aneksowanie umowy.
7. Cena oferty zawiera wszystkie koszty (pośrednie i bezpośrednie) oraz składniki niezbędne do
prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia zgodnie z warunkami niniejszego
zapytania.
8. Numer CPV:
79961000-8 Usługi fotograficzne
79962000-5 Usługi obróbki zdjęć
III. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ WYKONAWCY
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne
uprawnienia i doświadczenie do wykonania określonej działalności lub czynności. Dokumenty
jakie należy złożyć, aby udokumentować uprawnienia to: oświadczenie o posiadanym
doświadczeniu –– co najmniej 3 przykłady (m.in. wykaz zrealizowanych zadań o tożsamej
tematyce – np. linki do stron www, blogów, vlogów, FB, Instagram itp., przykłady publikacji,
wystaw, wyróżnienia w konkursach fotograficznych itp.).
2. Do oferty należy dołączyć 5 przykładowych zdjęć dot. architektury.
3. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są Oferenci powiązani osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym lub Założycielem Zamawiającego. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a Oferentem.
IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna,
ul. Grunwaldzka 2, 35-068 Rzeszów
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lub
b) drogą elektroniczną (skan oferty oraz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków określonych zapytaniem) na adres e-mail: a.rokitowska@podkarpackie.travel.
W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną Zamawiający przed ostatecznym wyborem
oferty zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta do przedłożenia przesłanej uprzednio oferty na
piśmie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych zapytaniem (lub ich
kopii zatwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną).
2. Termin składania ofert upływa 22.07.2020 r. do godz. 15:00. Za datę i godzinę złożenia oferty
uznaje się datę i godzinę jej skutecznego dostarczenia do siedziby Zamawiającego a nie datę
stempla pocztowego.
3. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
4. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi dnia 28.07.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.
5. W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania
dodatkowych pytań lub przedłożenia pisemnych wyjaśnień przez Oferenta/Oferentów.
Oferent/Oferenci powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym przez
Zamawiającego terminie. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, oferta zostanie odrzucona.
6. W przypadku skierowania pytań do Oferenta/Oferentów, rozstrzygnięcie nastąpi w następnym
dniu roboczym, po dniu jaki został wskazany na złożenie wyjaśnień.
7. W przypadku braku dokumentów i oświadczeń wymaganych niniejszym zapytaniem pomimo ich
wskazania w formularzu ofertowym, Zamawiający wezwie Oferenta do niezwłocznego (nie
dłużej niż 3 dni robocze) uzupełnienia w/w dokumentów i oświadczeń pod rygorem odrzucenia
oferty.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Kompletna oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1),
2) wykaz posiadanego doświadczenia adekwatnego do wykonania zamówienia (Załącznik nr 2)
3) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3).
4) klauzula antykorupcyjna (Załącznik nr 4)
5) oświadczenie RODO (Załącznik nr 5)
6) inne wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty
2 Zamawiający będzie stosował przy ocenie następujące kryteria o poszczególnych wagach:
2. Kryteria oceny ofert:
Cena oferty przedmiotu zamówienia ustalona zostanie w następujący sposób:
L.P
1.

Kryterium
Cena

Waga

2.

Jakość i atrakcyjność zdjęć
dołączonych do oferty

45%

Maksymalna liczba punktów
45

55%
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55

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert,
przyjmując zasadę, że 1% to = 1 punkt. Punkty za kryterium cena + suma punktów za kryteria
merytoryczne = punkty ogółem
1) Punkty za kryterium cena zostaną przyznane każdej z ofert wg. wzoru:
cena brutto najtańszej oferty
______________________ x 45 = Liczba przyznanych punków
cena brutto oferty badanej
2) Jakość i atrakcyjność zdjęć dołączonych do oferty - w związku z tym, że przedmiotem
zamówienia będzie wykonanie oraz opracowanie graficzne wybranych zdjęć, ocenie będzie
podlegała również jakość i atrakcyjność przykładowych zdjęć, które Wykonawcy dołączą do
oferty. Wykonawcy winni dołączyć do oferty 5 przykładowych zdjęć dot. architektury. Wskazane
zdjęcia powinny być wykonane oraz opracowane graficznie przez fotografa, który będzie
uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia. Oceny zdjęć dokona powołana w tym celu,
3 osobowa komisja. Przy ocenie załączonych, przykładowych zdjęć będzie brana pod uwagę:
jakość techniczna zdjęć, kompozycja zdjęć, światło oraz barwa. Wykonawca, który załączy zdjęcia
w pełni spełniające ww. oczekiwania Zamawiającego otrzyma 55 pkt.
Załączone do oferty zdjęcia powinny być wykonane w technice cyfrowej i dostarczone
zamawiającemu w postaci plików JPEG o rozdzielczości umożliwiającej uzyskanie jak najlepszej
jakości obrazu na monitorze.
3. Maksymalną ocenę - 45 pkt. w kryterium cenowym otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe
oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione według powyższego wzoru.
4. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny w przypadku, gdy wysokość ceny najkorzystniejszej
oferty przekracza wielkość określoną w budżecie projektu.
5. W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać
Wykonawców do przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.
6. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty (pośrednie i bezpośrednie) oraz
składniki niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z warunkami niniejszego zapytania.
7. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy.
8. W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza
możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą
uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy na realizację zamówienia .
10. Unieważnienie postępowania nie uprawnia Oferentów do żądania od Zamawiającego
jakiegokolwiek odszkodowania bądź rekompensaty z tytułu kosztów (pośrednich
i bezpośrednich) związanych ze złożeniem oferty.
11. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
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b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem i z treścią zapytania, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty,
12. dokonaniu poprawek Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Oferenta, którego oferta została
poprawiona.
VI.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
VII. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z prawem,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
c) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
d) będzie zawierała rażąco niską cenę,
e) nie będzie zawierała wszystkich kompletnych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów,
oświadczeń lub podpisów,
f) nie zostanie udzielona odpowiedź w trakcie procedury weryfikacji oferty.
VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem
strony internetowej www.podkarpackie.travel lub poczty elektronicznej na adresy e-mail
wskazane w ofertach.
2. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami jest Agnieszka
Rokitowska, e-mail: a.rokitowska@podkarpackie.travel oraz Sabina Mermer, e-mail:
s.mermer@podkarpackie.travel, tel. 17 852 00 09.
3. Oferenci zobowiązani są do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13
oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
4. Załączniki do niniejszego zapytania stanowią jego integralną cześć.
IX. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 2: Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu
Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4: Klauzula antykorupcyjna
Załącznik nr 5: Oświadczenie RODO
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