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Warszawa dn. 28 maja 2014 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NR 3/EOG/2014 

 

 

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą przy ul. Radomskiej 22/32, 02-323 Warszawa, 

zwane dalej „Zamawiającym”, na podstawie „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zaprasza do złożenia oferty na 

realizację zadania: 

 

Zakup zdjęć 

 

Zadanie jest częścią projektu pn. „Pola tętniące życiem – kampania na rzecz ochrony 

różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, który korzysta z dofinansowania 

pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.  

 

1. Zamawiający: 

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” 

ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa  

tel./fax. 022 822 54 22 

NIP 821-10-04-298 

KRS 0000107301 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z przeniesieniem na Zamawiającego praw 

autorskich majątkowych zdjęć o tematyce związanej z różnorodnością biologiczną terenów 

użytkowanych rolnie oraz kluczowymi dla jej zachowania elementami krajobrazu.  

2.2. Zamawiający przewiduje zakup łącznie 19 profesjonalnych zdjęć, w tym: 

a) Min. 9 zdjęć ilustrujących 9 charakterystycznych dla terenów rolniczych gatunków 

zwierząt: czajkę, skowronka, dudka, kuropatwę, pliszkę żółtą, derkacza, błotniaka 

łąkowego, chomika, kumaka nizinnego. W szczególności preferowane będą 

zdjęcia, gdzie ww. gatunki przedstawione zostały w kontekście ich siedlisk (pól, 

łąk), czy na tle koniecznych dla ich bytowania elementów krajobrazu 

charakterystycznego dla terenów rolniczych użytkowanych ekstensywnie 

(zadrzewień, zakrzaczeń, śródpolnych oczek wodnych, miedz itp.), a także 

zdjęcia, na których uchwycony został ciekawy behawior ww. gatunków.  

b) Min. 2 zdjęcia ilustrujące krajobraz rolniczy (perspektywa dowolna) na terenach 

użytkowanych ekstensywnie tj. np. mozaikę środowisk, niewielkie paski upraw, 

ekstensywnie użytkowane pola i łąki, miedze, zakrzaczenia, zadrzewienia, wierzby 

głowiaste, śródpolne oczka wodne itp.  

c) Min. 1 zdjęcie ilustrujące krajobraz rolniczy na terenach użytkowanych 

intensywnie. 

d) Min. 1 zdjęcie o tematyce związanej z ww. zagadnieniami wg. wyboru i propozycji 

Wykonawcy tj. np. ilustrujące charakterystycznych dla terenów rolniczych 

użytkowanych ekstensywnie gatunki zwierząt, czy roślin (np. chwastów upraw) 
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nie wymienione w pkt. a) powyżej, czy charakterystyczne dla polskiej wsi 

elementy kulturowe związane z różnorodnością biologiczną itp. 

2.3. Zakupione zdjęcia wykorzystywane będą wielokrotnie na potrzeby Projektu tj.:  

a) Do przygotowania wystawy 19 zdjęć, która zostanie wydrukowana na trwałych 

planszach PCV i eksponowana w min. 9 miejscach w województwach, gdzie 

realizowany będzie projekt (mazowieckim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, 

świętokrzyskim, lubelskim), w tym w szczególności: w siedzibach parków 

krajobrazowych, jednostkach samorządu terytorialnego, ośrodkach doradztwa 

rolniczego itp. 

b) Zdjęcia wykorzystane zostaną także na potrzeby przygotowania strony 

internetowej Projektu, wydawnictw drukowanych, materiałów edukacyjnych 

i promujących projekt itp. 

2.4. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu wyrazi zgodę na przeniesienie 

w umowie w ramach ceny ofertowej za jedno zdjęcie praw autorskich majątkowych na to 

zdjęcie na polach eksploatacji: w postaci wykorzystywania zdjęcia poprzez jego 

rozpowszechnianie na potrzeby Projektu, tj.: na wystawach, na stronie internetowej, w 

wydawnictwach drukowanych, w materiałach edukacyjnych i promujących projekt, w prasie, 

w telewizji itp.; zwielokrotniania i udostępniania egzemplarzy zdjęcia w postaci cyfrowej 

oraz analogowej z zamieszczeniem informacji o Wykonawcy jako autorze utworu – zdjęcia 

na każdym jego egzemplarzu, zgodnie z przekazanym egzemplarzem zdjęcia w postaci 

cyfrowej. 

2.5. Parametry techniczne zdjęcia powinny spełniać następujące wymagania:  

a) wysokiej jakości, profesjonalne zdjęcia cyfrowe, 

b) proporcje zdjęcia 3:4 lub zbliżone, orientacja pozioma; 

c) rozdzielczość min. 300 dpi, 

d) nieinterpolowane, 

e) w formacie JPG, TIFF lub RAW,  

f) opisane (z określonym miejscem fotografowania np. najbliższa miejscowość lub 

koordynaty geograficzne). 

2.6. Zamawiający dopuszcza możliwość: 

a) składania przez Wykonawców ofert częściowych, oferujacych minimum jedno 

zdjęcie z wybranej kategorii zdjęć wymienionych w pkt. 2.2;  

b) zakup jednego, kilku, bądź wszystkich zdjęć od jednego Wykonawcy,  

c) zakupu jednego, kilku bądź wszystkich zdjęć od kilku Wykonawców. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

3.1. Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać następujące 

warunki: 

a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. w przypadku dołączenia 

do oferty zdjęć przedstawiających gatunki prawnie chronione zgodnie 

z Rozporządzeniem w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z dnia 12 

października 2011 r., posiada zezwolenia na fotografowanie gatunków prawnie 

chronionych, wydane przez właściwą Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, a 

w przypadku, gdy zdjęcie zostało wykonane przed wejściem w życie ww. 

Rozporządzenia załączy oświadczenie o terminie wykonania zdjęcia (wskazane 

dokumenty załączyć do oferty – jeśli dotyczy).  

b) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie. 
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c) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie. 

3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. 

Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

3.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu  

o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, zgodnie pkt. 3.1., 

metoda warunku granicznego – spełnia/nie spełnia. 

 

4. Termin realizacji zamówienia: 

Przedmiot zamówienia tj. zdjęcia cyfrowe o właściwych wymaganych parametrach zostaną 

dostarczone do Zamawiającego przed upływem 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia 

umowy.  

 

5. Wymagane dokumenty:  

5.1. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia wypełnionego formularza ofertowego, 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

5.2. Wykonawca dołączy do formularza ofertowego zdjęcia poglądowe w celu poddania ich 

merytorycznej i estetycznej ocenie. Przedłożone zdjęcia poglądowe powinny mieć minimum 

600x800 pikseli i powinny być umieszczone na nośniku elektronicznym lub przesłane e-

mailem jako załącznik do oferty. Każde zdjęcie powinno być ponumerowane i posiadać 

odpowiedni opis, tj. powinno zawierać informację dotyczącą miejsca jego wykonania, datę 

oraz imię i nazwisko autora. 

5.3. W celu wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt. 3.1. a) Wykonawca załączający 

do oferty zdjęcia gatunków prawnie chronionych zobowiązany jest wraz z ofertą załączyć 

kserokopię/skan zezwolenia na ich fotografowanie wydanego przez właściwą Regionalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska lub odpowiednie oświadczenie, o których mowa w pkt. 3.1.a) 

– jeśli dotyczy. 

 

6. Ocena oferty: 

6.1. Ocena ofert nadesłanych przez Wykonawców dokonana zostanie przez Komisję 

powołaną przez Zamawiającego.  

6.2. Komisja oceniać będzie osobno każde ze zdjęć oferowanych przez Wykonawcę, 

posługując się następującym kluczem: 

 Walory artystyczne zdjęcia – waga kryterium - 60%, 1%-1pkt. 

 Cena ofertowa brutto za jedno zdjęcie - waga kryterium - 40%. 

Sposób obliczania ilości punktów w kryterium cena: najniższa cena / badana 

oferta x 40 

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać zdjęcie - 100. 

6.3. Jako walory artystyczne zdjęcia rozumie się m.in. jakość jego wykonania, walor 

dokumentacyjny, oryginalność w ujęciu tematu oraz ogólne wrażenie estetyczne, jakie 

wywołuje zdjęcie. 

6.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/Wykonawcom, których oferowane zdjęcia 

uzyskają najwyższą punktację zgodnie z kluczem przedstawionym w pkt. 6.2.  

6.5. Dołączone do oferty zdjęcia nie spełniające kryteriów tematycznych opisanych w  

pkt. 2.2. niniejszego zapytania nie będą oceniane.  
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6.6. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień 

lub wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

 

7. Termin i miejsce składania oferty: 

7.1. Ofertę należy przesłać (np. pocztą tradycyjną, kurierem) lub dostarczyć osobiście 

do siedziby Zamawiającego na adres: ul. Radomska 22/32, 02-323-Warszawa, lub pocztą 

elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail koordynatora projektu 

Aleksandry Wierzbickiej: ola@bocian.org.pl do dnia 9 czerwca 2014 r. 

7.2. Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. 

 

8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty i uwagi końcowe 

8.1. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyborze ofert poprzez zamieszczenie 

informacji na stronie internetowej. Wykonawcy wybrani do realizacji zadania zostaną 

dodatkowo powiadomieni e-mailem. 

8.2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

8.3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania zarówno 

przed, jak i po otwarciu ofert, przed podpisaniem umowy. 

8.4. Osobą wyznaczoną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Aleksandra Wierzbicka 

dostępna pod adresem mailowym: ola@bocian.org.pl. 

8.5. Zapytanie zamieszczono na stronie internetowej: 

http://www.bocian.org.pl/zamowienia/zapytania-ofertowe. 

  

9. Załączniki 

1. Formularz ofertowy    

2. Wzór umowy                                                                                                                                      

                                                                                                                                                            

Zatwierdzam 

 

Koordynator projektu "Pola tętniące życiem - kampania na rzecz ochrony różnorodności 

biologicznej w krajobrazie rolniczym" 
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