Załącznik nr 1 do Zaproszenia
Załącznik nr 4 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania bazy zdjęć realizowanych oraz
zakończonych projektów beneficjentów działań PARP

1. Wstęp
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej „PARP”, „Agencja”) jest zaangażowana
w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy
strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. Celem
działania PARP jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez realizację działań, mających na celu
wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań przez przedsiębiorców, rozwój zasobów ludzkich,
ekspansję firm na rynki zagraniczne oraz rozwój regionalny. W latach 2014-2020 Agencja jest
odpowiedzialna za realizację działań w ramach programów operacyjnych: Polska Wschodnia,
Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz aktywnie uczestniczy w opracowaniu założeń
programów pomocowych w perspektywie finansowej 2020-2026.
Jednym z zadań realizowanych przez PARP jest promocja projektów dofinansowanych w ramach
Funduszy Europejskich w celu poinformowania o społeczeństwa o ich rezultatach.
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu bazy zdjęć realizowanych oraz
zakończonych projektów beneficjentów działań Agencji, a także przygotowaniu opisów tych
projektów w języku polskim i angielskim.
3. Termin realizacji zamówienie
Termin realizacji usługi: od dnia wejścia w życie umowy, ale nie wcześniej niż od 1 marca 2019 r.
do 30 listopada 2019 roku.
4. Cele zamówienia
Głównym celem zamówienia jest promocja realizowanych oraz zakończonych projektów poprzez
utworzenie bazy zdjęć projektów. Baza posłuży m.in. jako materiał do aktualizacji bazy dobrych
przykładów (znajdującej się pod adresem: http://www.mapadotacji.gov.pl/), w oparciu o zdjęcia
i opisy projektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW),
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER).
5. Zakres przedmiotu zamówienia.
1) Wymagania ogólne:
W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca:
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a) jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji
przedsięwzięcia, w tym do aktywnego uczestniczenia w zwołanych przez Zamawiającego
spotkaniach,
b) jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności, realizacji zadania zgodnie
z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
c) odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec podmiotów z nim
współpracujących przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia,
d) jest zobowiązany do przestrzegania i działania zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej
znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności oraz
Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
w zakresie informacji i promocji, w tym z zasadami wizualizacji dla Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój dostępnymi na stronach www.parp.gov.pl, a także zgodnie
z zasadami wizualizacji Zamawiającego, zawartymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej
PARP, dostępnej pod adresem: https://www.parp.gov.pl/identyfikacja-i-wizualizacja,
e) będzie realizować reguły równości szans, co oznacza, że rezultaty działań realizowanych
w ramach zamówienia dostępne będą na równych zasadach dla wszystkich zainteresowanych,
f) jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu (w celach archiwalnych, dowodowych
i promocyjnych) w formie elektronicznej (na nośnikach DVD, CD lub dyskach zewnętrznych)
wszystkich produktów wytworzonych w trakcie realizacji projektu finansowanego ze środków
UE,
g) jest zobowiązany na każdym etapie zamówienia do realizacji zadań zgodnie z wymogami
Zamawiającego, wskazanymi w dokumentacji niniejszego przedsięwzięcia oraz ustaleniami
podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie fazy przygotowań.
2) Wymagania dotyczące współpracy Zamawiającego z Wykonawcą:
a) kontakty Zamawiającego z Wykonawcą będą odbywać się przy użyciu poczty elektronicznej
oraz telefonicznie,
b) w wyjątkowych sytuacjach, gdy kontakt za pomocą wskazanych wyżej narzędzi nie będzie
wystarczający, Wykonawca będzie zobowiązany (o ile Zamawiający uzna to za konieczne) do
osobistego stawienia się w siedzibie Zamawiającego w celu omówienia dalszego przebiegu
współpracy np. zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.
3) Realizacja zamówienia składa się z następujących elementów:
a) Część A. Wykonanie po min. 10 zdjęć dla każdego z projektów wskazanych przez
Zamawiającego. Zamawiający wskaże Wykonawcy 75 projektów realizowanych w całej
Polsce - w tym około 10 projektów infrastrukturalnych - dla których Wykonawca wykonana
po min. 10 zdjęć. Zdjęcia powinny mieć charakter reporterski i artystyczny zarazem oraz
cechować się spójną warstwą wizualną, wynikającą z zastosowania jednolitej konwencji
artystycznej dla całej bazy. Zdjęcia powinny być wykonane w porze dziennej, chyba że
Zamawiający w zleceniu wskaże inaczej. Zamawiającemu zależy, aby zdjęcia w atrakcyjny
sposób dokumentowały powstałe projekty, z uwzględnieniem ich charakteru, funkcji oraz
społecznego przeznaczenia (np. zdjęcie przedstawiające projekt w terenie powinno
prezentować nie tylko miejsce, ale również zgromadzonych tam ludzi). W przypadku około
10 obiektów infrastrukturalnych (np. drogi, mosty) niezbędnym wymogiem jest zrealizowanie
zdjęć z zastosowaniem techniki „z lotu ptaka”. Dla każdego projektu powinny zostać zrobione
przynajmniej dwa zdjęcia, w których na tle fotografowanego projektu bądź produktu projektu
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pojawi się tablica (lub naklejka/plakat/oznaczenie) informujące o tym, iż projekt/produkt jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Po zawarciu umowy, Zamawiający
przekaże Wykonawcy dane kontaktowe osób związanych z poszczególnymi projektami
(przedstawicieli beneficjentów projektów), celem ułatwienia realizacji zamówienia. Kontakt
z ww. przedstawicielami będzie niezbędny celem wykonania zdjęć (wybór poszczególnych
elementów oraz produktów/projektów do sfotografowania) oraz przygotowania opisów
projektu. Zamawiający powiadomi ww. osoby o realizacji zadania przez Wykonawcę. Zdjęcia
powinny zostać pogrupowane w 75 katalogów (dla każdego projektu osobny katalog). Każdy
katalog powinien zostać podpisany nazwą projektu. W każdym katalogu znajdzie się
10 wybranych zdjęć danego projektu, plik tekstowy (txt) opisujący poszczególne zdjęcia:
fotografowany projekt/produkt projektu, data wykonania oraz szczegóły, jak: ujęcie projektuprzód/tył, itp., a także opis projektu, o którym mowa poniżej w części B. Zdjęcia odpowiednio
opisane (wg powyższych wskazówek), powinny zostać dostarczone Zamawiającemu na płycie
DVD (lub innym nośniku ustalonym z Zamawiającym) w formacie: JPG oraz tif w dwóch
rozmiarach:
 rozmiar min. 4288x2848 px 300dpi,
 rozmiar min. 1024x768 px 72dpi.
b) Część B. Przygotowanie opisów projektów w języku polskim i angielskim. Wykonawca
we współpracy z beneficjentami przygotuje opis każdego z projektów. Opis powinien zostać
przygotowany w formacie WORD i obejmować 1 stronę A4 znormalizowanego maszynopisu
tj. 1800 znaków na stronę. Po akceptacji przez Zamawiającego opisu w polskiej wersji
językowej, Wykonawca będzie odpowiedzialny za tłumaczenie opisu na język angielski.
Każdy opis powinien zawierać metryczkę projektu (obejmującą następujące dane: nazwę
działania, nazwę projektu, nazwę beneficjenta, wartość dofinansowania i okres realizacji,
w tym cytaty beneficjentów) oraz szczegółowy opis projektu prezentujący jego efekty
i rezultaty, ze szczególnym naciskiem na korzyści płynące z jego realizacji w odniesieniu do
społeczeństwa. Opis każdego projektu powinien zostać zaakceptowany przez jego
beneficjenta (Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu
potwierdzeń uzyskanych od beneficjentów). Opis powinien zostać sporządzony w czasie
przeszłym, z zastosowaniem reguł poprawności stylistycznej i gramatycznej, przy
uwzględnieniu ewentualnego wykorzystania treści na potrzeby późniejszych publikacji
(np. media drukowane, wydania książkowe). Wykonawcy zależy, aby opis projektu był
zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców – również dla osób posiadających niewielką
wiedzę na temat funduszy unijnych.
c) Część C. Przekazanie praw autorskich - Wykonawca po przekazaniu i akceptacji przez
Zamawiającego zdjęć oraz opisów projektów, zobowiązany będzie do przekazania
Zamawiającemu praw autorskich z możliwością wykorzystania ich na wszelkich polach
eksploatacji. Wykonawca będzie przekazywał prawa autorskie związane z realizacją
poszczególnych etapów zamówienia zgodnie z postępem prac w częściach A, B zamówienia.
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