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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

I. ZAMAWIAJĄCY 

I.1 Zamawiający:  Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25 

I.2 Odbiorca faktury: Geopark Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce 

I.3 Rodzaj Zamawiającego: administracja samorządowa 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II. 1. Geopark Kielce zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie fotografii wraz  

z prezentacją promującą projekt „ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ NA TERENACH 

PRZYRODNICZO CENNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GEOPARK KIELCE” (nr wniosku  

o dofinansowanie: RPSW.06.03.00-26-0006/16). 

II.2. Zakres i specyfikacja przedmiotu zamówienia:  

1. Zakres zamówienia obejmuje:  

 

1) Wykonanie wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych 

profesjonalnych fotografii prezentujących obiekty powstałe w ramach projektu 

,,Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych 

administrowanych przez Geopark Kielce’’:  

- ciągi pieszo-rowerowe wraz z punktem edukacyjnym ,,woda’’ w Parku Kadzielnia  

w Kielcach 

- ścieżka edukacyjna we wschodniej części rezerwatu przyrody Wietrznia w Kielcach 

- ekspozycja stała w Centrum Geoedukacji w Kielcach 

- Geologiczny Ogród Doświadczeń w rezerwacie przyrody Wietrznia w Kielcach 

2) Fotografie powinny prezentować zarówno powstałą infrastrukturę jak i otaczający teren 

przyrodniczo cenny (Park i Rezerwat Kadzielnia, Rezerwat Wietrznia) 

3) Specyfikacja fotografii: rozdzielczość minimum 300 dpi; fotografie w kolorze;; format 

plików ze zdjęciami: jpg i raw; minimalna ilość fotografii wykonana na potrzeby 

zamówienia – 40, z czego minimum 15 zdjęć z drona obiektów usytuowanych w terenie 

otwartym, tj. ciągi pieszo-rowerowe wraz z punktem edukacyjnym ,,woda’’ w Parku 

Kadzielnia w Kielcach, ścieżka edukacyjna we wschodniej części rezerwatu przyrody 

,,Wietrznia’’ w Kielcach, Geologiczny Ogród Doświadczeń w rezerwacie przyrody 

Wietrznia w Kielcach 

4) Specyfikacja prezentacji: prezentacja w formie filmiku z ciągłymi ujęciami bądź 

pojedynczymi ujęciami (zdjęciami) płynnie przechodzącymi w kolejne; długość 

prezentacji (filmiku) minimum 3 minuty; format pliku: mp4 

 

 

III. KRYTERIA OCENY OFERT 

 Zamawiający będzie stosował przy ocenie następujące kryteria o poszczególnych wagach:  

 

Lp. Kryterium Waga Maksymalna liczba 
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punktów 

1.  Cena 40% 40  

2.  Jakość i atrakcyjność przykładowych zdjęć 

dołączonych do oferty  

30% 30 

3.  Jakość i atrakcyjność przykładowych 

prezentacji (filmików) dołączonych do 

oferty 

30% 30  

 

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, 

przyjmując zasadę, że 1% to = 1 punkt. W przypadku gdy oferta w kryteriach merytorycznych 

(kryterium nr 2 i 3) nie uzyska łącznie minimum 30 pkt, oferta zostanie odrzucona. Zamawiający 

dokona wyliczenia punktów dla każdej oferty, za każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu, stosując poniższy wzór: 

 

Punkty za kryterium cena + suma punktów za kryteria merytoryczne = punkty ogółem 

 

1. Kryterium ,,cena’’  

 

Punkty za kryterium cena zostaną przyznane każdej z ofert wg. wzoru: 

 

Cena brutto najtańszej oferty / cena brutto oferty badanej x 40 = Liczba przyznanych punktów 

 

Punkty w kryterium ,,cena’’ zostaną zaokrąglone do dwóch miejsca po przecinku.  

 

2. Kryterium merytoryczne ,,Jakość i atrakcyjność przykładowych zdjęć dołączonych do oferty’’  

W ramach ww. kryterium ocenie będzie podlegała jakość i atrakcyjność przykładowych zdjęć, 

które Wykonawcy dołączą do oferty. Wykonawcy winni dołączyć lub podlinkować do oferty 5 

fotografii przedstawiających obiekty przyrodniczo cenne, ze szczególnym uwzględnieniem 

rezerwatów przyrody nieożywionej. Wskazane zdjęcia powinny być wykonane oraz opracowane 

graficznie przez fotografa, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia. Przy ocenie 

załączonych, przykładowych zdjęć będzie brana pod uwagę: jakość techniczna zdjęć, kompozycja 

zdjęć, światło, barwa oraz kolor, nowoczesne/oryginalne podejście do prezentowanej na zdjęciu 

treści. Wykonawca, który załączy zdjęcia w pełni spełniające ww. oczekiwania Zamawiającego 

otrzyma 30 pkt. Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca w 

hierarchii. Liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru: 

 

                     (X max – X obliczana) 

                                                   x 30 = Liczba przyznanych punktów  

                             (X max – 1) 

 

Gdzie:  

X max – liczba ofert (np. 2, 3, 4….n) 

X obliczana – pozycja oferty badanej  
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Zdjęcia przesłane/podlinkowane wraz z ofertą powinny być wykonane w technice cyfrowej, w postaci 

plików JPEG o rozdzielczości umożliwiającej uzyskanie dobrej jakości obrazu na monitorze. 

 

3. Kryterium merytoryczne ,, Jakość i atrakcyjność przykładowych prezentacji (filmików) 

dołączonych do oferty’’  

W ramach ww. kryterium ocenie będzie podlegała jakość i atrakcyjność przykładowych 

prezentacji (filmików), które Wykonawcy prześlą wraz z ofertą. Wykonawcy winni 

przesłać/podlinkować wraz z ofertą 2 przykładowe prezentacje (filmiki) prezentujące obiekty 

przyrodniczo cenne. Wskazane prezentacje (filmiki) powinny być wykonane oraz opracowane 

graficznie przez fotografa, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia. Przy ocenie 

załączonych, przykładowych prezentacji (filmików) będzie brana pod uwagę: jakość techniczna, 

kompozycja kadrów, nowoczesne/oryginalne podejście do prezentowanej treści. Wykonawca, który 

prześle prezentacje (filmiki) w pełni spełniające ww. oczekiwania Zamawiającego otrzyma 30 pkt. 

Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca w hierarchii. Liczba 

punktów zostanie obliczona wg wzoru: 

 

                     (X max – X obliczana) 

                                                                 x 30 = Liczba przyznanych punktów  

                             (X max – 1) 

 

Gdzie:  

X max – liczba ofert (np. 2, 3, 4….n) 

X obliczana – pozycja oferty badanej  

 

Prezentacje (filmiki) przesłane/podlinkowane wraz z ofertą powinny być wykonane w technice 

cyfrowej, w rozdzielczości umożliwiającej uzyskanie dobrej jakości obrazu na monitorze. 

  

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - Termin związania ofertą: 30 dni 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy    

VI. WYMAGANIA WZGLĘDEM SKŁADANYCH OFERT  

Zamawiający dopuszcza składania ofert wyłącznie w formie elektronicznej, na wskazany w ogłoszeniu 

adres mailowy, z zaznaczeniem, że portfolio fotograficzne i filmowe wykonawcy może być składane  

w jednej ze wskazanych form:  

- pliki elektroniczne dołączone do maila, o łącznym rozmiarze nie przekraczającym 20 MB 

- pliki przesłane przez WeTransfer lub umieszczone w ,,chmurze’’ ze wskazanym linkiem do 

ściągnięcia  

- link do strony internetowej Wykonawcy z precyzyjnym wskazaniem 5 zdjęć i 2 filmików/prezentacji, 

które mają stanowić przedmiot oceny  

VII. TERMIN NADSYŁANIA OFERT Oferty zawierające specyfikację przedmiotu zamówienia wraz z 

ceną w PLN brutto należy przesyłać w formie elektronicznej na adres mailowy: 

witold.wesolowski@geopark-kielce.pl w terminie do 11.10.2019 r. do godz. 12.00. Oferty przysłane 

po w/w terminie nie będą rozpatrywane.   

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zamówienia 

ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny. 

mailto:witold.wesolowski@geopark-kielce.pl

