TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN”
ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax 22 822 54 22, e-mail: biuro@bocian.org.pl

Warszawa dn. 24.01.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR NA/2013/02
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu
Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania
rynku na:
ZAKUP ZDJĘĆ
Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-380/12 „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach
gatunku w Polsce”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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:
a) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z przeniesieniem na Zamawiającego praw
autorskich majątkowych 15 sztuk zdjęć o tematyce „kulik wielki”
b) Zdjęcia te wykorzystywane będą na potrzeby Projektu, tj.: strony internetowej, wydawnictw,
materiałów edukacyjnych i promujących projekt itp.
c) Zamawiający przewiduje zakup możliwie urozmaiconych fotografii kulika wielkiego,
przedstawiających ptaki zarówno w trakcie żerowania, odpoczynku, wysiadywania jaj, wodzenia
piskląt jak i innych zachowań oraz zdjęć przedstawiających kulika wielkiego w ujęciu
środowiskowym.
d) Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zamieści w niej oświadczenie,
że wyraża zgodę na przeniesienie w umowie w ramach ceny ofertowej za jedno zdjęcie praw
autorskich majątkowych na polach eksploatacji: w postaci wykorzystywania zdjęć poprzez ich
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rozpowszechnianie na potrzeby Projektu, tj.: w wydawnictwach, prasie, telewizji, na stronie
internetowej, w materiałach edukacyjnych i promujących projekt itp.; zwielokrotniania
i udostępniania egzemplarzy zdjęć w postaci cyfrowej oraz analogowej z zamieszczeniem
informacji o Wykonawcy jako autorze utworu.
e) Parametry techniczne zdjęcia powinny spełniać następujące wymagania:
• zdjęcia cyfrowe
• rozdzielczość min. 300 dpi
• rozmiar min. 2500 pikseli dłuższego boku
• nieinterpolowane
• w formacie TIFF, RAW lub JPG
• opisane (z określonym miejscem fotografowania np. najbliższa miejscowość lub
koordynaty geograficzne).
f) Zamawiający dopuszcza możliwość:
• składania przez wykonawców ofert częściowych zawierających minimum jedno zdjęcie
• zakup jednego, kilku, bądź wszystkich zdjęć od jednego Wykonawcy, jak również
dopuszcza możliwość zakupu jednego, kilku bądź wszystkich zdjęć od kilku
Wykonawców.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać następujące warunki:
• Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiada zezwolenia na
fotografowanie ptaków, wydanego przez właściwą Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska,
a w przypadku, gdy zdjęcie zostało wykonane przed wejściem w życie rozporządzenia
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z 12 października 2011 r. załączy oświadczenie
o terminie wykonania zdjęcia.
• Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
• Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
• Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie.
b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. Wykonawcy
zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki. Dokumenty
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sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.
c) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, zgodnie pkt. 2, metoda
warunku granicznego – spełnia/ nie spełnia.
4. Termin realizacji zamówienia:
a) Do dnia 05.02.2013 r. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zdjęcia
poglądowe, na podstawie których Zamawiający dokona wyboru
b) Przedmiot zamówienia tj. zdjęcia cyfrowe o właściwych wymaganych parametrach zostaną
dostarczone do Zamawiającego w terminie 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
5. Wymagane dokumenty:
a) Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia wypełnionego formularza ofertowego,
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
b) Wykonawca dołączy do formularza ofertowego max. 20 zdjęć poglądowych w celu poddania ich
merytorycznej i estetycznej ocenie. Przedłożone zdjęcia poglądowe powinny mieć minimum
600x800 pikseli i powinny być umieszczone na nośniku elektronicznym, przesłane e-mailem,
dostarczone osobiście lub pocztą do biura Zamawiającego, tj. Towarzystwo Przyrodnicze
„Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, e-mail: agnieszka@bocian.org.pl
c) Każde zdjęcie powinno być ponumerowane i posiadać odpowiedni opis, tj. powinno zawierać
informację dotyczącą miejsca jego wykonania, datę oraz imię i nazwisko autora.
d) W celu wykazania spełnienia warunku w pkt. 3.a Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą
załączyć skan lub kserokopię zezwolenia na fotografowanie ptaków wydane przez właściwą
Dyrekcję Ochrony Środowiska lub odpowiednie oświadczenie.

•

•

6. Kryteria oceny oferty:
a) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/Wykonawcom, których oferta uzyska najwyższe
oceny wg następującego klucza:
Walory estetyczne zdjęcia - waga kryterium - 50%, 1%-1pkt.
Oceny walorów estetycznych zdjęć dokona komisja w składzie:
- Magdalena Zadrąg (Koordynator projektu);
- Agnieszka Gałązka (Asystent koordynatora projektu);
- Dominik Krupiński (Prezes TP „Bocian”);
Cena ofertowa brutto za jedno zdjęcie - waga kryterium - 50%.
Sposób obliczania ilości punktów w kryterium cena: najniższa cena / badana oferta x 50
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Maksymalna ilość punktów jaka może uzyskać za każde zdjęcie - 100.
7. Termin składania oferty i ich ocena:
a) Ofertę należy złożyć do dnia 05.02.2013 r. do godziny 16.00 osobiście lub listowanie na adres:
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, bądź drogą
elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail: agnieszka@bocian.org.pl
b) Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Agnieszka Gałązka telefon 22 822 54 22, email
agnieszka@bocian.org.pl
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
d) Kryterium oceny oferty będzie cena za realizację usługi oraz inne kryteria opisane w niniejszym
zapytaniu.
e) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi opisane w niniejszym
zapytaniu i któremu zostanie przypisana największa ilość punktów zgodnie z przyjętymi
kryteriami.
f) Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli swoją ofertę o rozstrzygnięciu drogą
elektroniczną.
g) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
h) W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
i) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania przed, jak i po
otwarciu ofert.
8. Załączniki
a) Formularz oferty
b) Wzór umowy
Zatwierdzam

