Warszawa, dnia 31.01.2019 r.
Dotyczy postępowania: p/7/DKM/2019
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na wykonanie bazy zdjęć projektów beneficjentów działań PARP

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze
zm).
Zamówienie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programów Operacyjnych: Polska Wschodnia (PO PW) 2014-2020, Inteligentny Rozwój (PO IR)
2014-2020, Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

I. ZAMAWIAJĄCY
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
REGON 017181095
NIP 526-25-01-444
www.parp.gov.pl
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania bazy zdjęć realizowanych oraz zakończonych
projektów beneficjentów działań PARP, a także przygotowanie opisów tych projektów w języku
polskim i angielskim. Zamawiający wskaże Wykonawcy 75 projektów realizowanych w całej Polsce
- w tym około 10 projektów infrastrukturalnych - dla których Wykonawca dostarczy po minimum
10 zdjęć.
Realizacja zamówienia składa się z następujących elementów:
1) Wykonanie po min. 10 zdjęć dla każdego z projektów wskazanych przez Zamawiającego.
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.
2) 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.

3) 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.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zaproszenia.
3. Kod CPV:
79961000-8 - Usługi fotograficzne.
4. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania,
a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach dołączonych do oferty.
Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do
postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane
osobowe, które będą podane w ofercie lub dokumentach złożonych w postępowaniu.
III. TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji zamówienia: od dnia wejścia w życie umowy, ale nie wcześniej niż od 1 marca
2019 r. do 30 listopada 2019 r.
IV. WARUNKI UDZIAŁU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, w stosunku do którego nie otwarto likwidacji,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U z 2017 r.
poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2344 ze zm.).
V.

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteriami, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty są: cena, jakość wykonania
zdjęć i próbka tekstu.
Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę
punktów wg następujących kryteriów:
1. „Cena” - waga 40% (maksymalnie 40 punktów)
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej
w ofercie przez Wykonawcę ceny całkowitej brutto.

Liczba punktów w tym kryterium zamówienia zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Cn
Cof = ------------ x 40 pkt
Cbo
gdzie:
Cof - liczba punktów za kryterium cena
Cn - najniższa cena całkowita brutto spośród badanych ofert
Cbo - cena całkowita brutto oferty badanej
2. „Jakość wykonania zdjęć (Z)” - waga 40% (maksymalnie 40 punktów)
Ocena ofert w ramach tego kryterium nastąpi w oparciu o załączone do oferty portfolio Wykonawcy
składające się z pięciu (5) zdjęć wykonanych w wersji cyfrowej i zapisanych na pendrive,
w rozdzielczości minimum 4288x2848 px i zapisanymi w formacie „.jpg”, wraz z krótkim opisem
zawierającym, stosownie do rodzaju tematyki zdjęcia, informacje na temat obiektu/sceny znajdującej
się na zdjęciu, nazwę obiektu/imprezy, lokalizację (np. nazwę budynku, przedsiębiorstwa)
miejscowość i datę wykonania.
Zamawiający wymaga, aby portfolio Wykonawcy podlegające ocenie, składało się ze zdjęć
o następującej tematyce:
 jedno zdjęcie przedstawiające węzeł komunikacyjny,
 jedno zdjęcie przedstawiające komunikację zbiorową,
 jedno zdjęcie przedstawiające budynek infrastrukturalny,
 jedno zdjęcie przedstawiające maszynę/linię produkcyjną,
 jedno zdjęcie przedstawiające uczestników targów/osób wykonujących pracę biurową.
Zasady oceny ofert w ramach kryterium „Jakość wykonania zdjęć (Z)”:
Każde z załączonych zdjęć będzie oceniane oddzielnie z uwzględnieniem poniższych podkryteriów.
Jedno zdjęcie może otrzymać maksymalnie 4 pkt:
1) walory techniczne zdjęć – waga 20% – w tym podkryterium Zamawiający będzie oceniał m.in.
ostrość, oświetlenie, kontrast, nasycenie barw – każde ze zdjęć oddzielnie ocenione w tym
podkryterium jako:
a) dobre – otrzyma 4 pkt,
b) przeciętne – otrzyma od 1 – 3 pkt,
c) niedostateczne – otrzyma 0 pkt;
2) walory estetyczne zdjęć – waga 20% - w tym podkryterium Zamawiający będzie oceniał m.in.
kompozycję (kadrowanie, uzyskanie odpowiednich proporcji, tło, oryginalne podejście do
prezentacji treści zdjęcia) – każde ze zdjęć oddzielnie ocenione w tym podkryterium jako:

a) dobre – otrzyma 4 pkt,
b) przeciętne – otrzyma od 1-3 pkt,
c) niedostateczne – otrzyma 0 pkt.
Łączna liczba punktów za kryterium „Jakość wykonania zdjęć” będzie stanowiła sumę punktów
uzyskaną za każde pojedyncze zdjęcie.
Dołączone do oferty zdjęcia, muszą spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w ust. 2
akapit pierwszy i drugi, w przeciwnym wypadku Wykonawca w ramach tego kryterium otrzyma
0 pkt.
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty zdjęć lub załączy mniejszą
liczbę zdjęć niż wymagana, Zamawiający nie będzie tego traktował jako niezgodności z treścią
Zaproszenia i Wykonawca w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.
Zdjęcia wymagane w ramach kryterium oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu.
3. „Próbka tekstu (T)” - waga 20% (maksymalnie 20 punktów)
Zamawiający będzie oceniał, na podstawie załączonego do oferty w wersji elektronicznej
i zapisanego na pendrive, opisu projektu infrastrukturalnego lub imprezy typu
targi/konferencja/kongres – zgodnie z wyborem Wykonawcy.
Opis powinien być sporządzony zgodnie z następującymi wymogami:
 opis powinien zostać sporządzony w formacie WORD i obejmować minimum 1 stronę A4
znormalizowanego maszynopisu, tj. minimum 1800 znaków na stronę,
 opis powinien zostać sporządzony w czasie przeszłym, z zastosowaniem reguł poprawności
stylistycznej i gramatycznej,
 język opisu powinien być prosty i zrozumiały, z uwzględnieniem szerokiego grona odbiorców.
Zasady oceny ofert w ramach kryterium „Próbka tekstu (T)”:
Zamawiający będzie oceniał załączony opis według następujących podkryteriów:
1) redakcja tekstu i wymogi techniczne opisu (format opisu, minimalna objętość opisu,
uporządkowanie tekstu, przejrzystość, czytelność i logika układu tekstu) – 0 -5 pkt;
2) styl i język wypowiedzi (poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna, zastosowanie
wymaganego czasu przeszłego) - 0-5 pkt;
3) poprawność merytoryczna tekstu (zgodność zawartości z wybranym tematem opisu) - 0-5 pkt;
4) zastosowanie interesującej formy przekazu (czy forma przekazu zapewnia zrozumiałość
przedstawionych informacji dla szerokiego grona odbiorców) - 0-5 pkt.
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty próbki tekstu, Zamawiający
nie będzie tego traktował jako niezgodności z treścią Zaproszenia i Wykonawca w ramach tego
kryterium otrzyma 0 pkt.
Próbka tekstu wymagana w ramach kryterium oceny ofert nie podlega uzupełnieniu.
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i który
uzyska największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.02.2019 r. do godz. 15:30 wyłącznie w formie pisemnej
wraz z załącznikami – na adres: Biuro Zamówień Publicznych Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa. Na kopercie proszę wpisać: „Wykonanie bazy
zdjęć projektów”.
Osoba do kontaktu:
Urszula Załoga
tel. 22 432 81 47
e-mail: pzp@parp.gov.pl
Zaleca się przygotowanie oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia
(w przeciwnym przypadku, oferta musi zawierać wszystkie informacje wymagane przez
Zamawiającego).
Oferty składane przez Wykonawców są ważne do momentu ich odwołania przez osoby, które je złożyły,
lub do momentu wyboru Wykonawcy przez PARP.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż
jednej oferty lub po terminie, spowoduje jej odrzucenie.
VII. WYKLUCZENIA I ODRZUCENIA
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który:
1) w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
2) z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
3) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej
niż jednej oferty lub po terminie, spowoduje jej odrzucenie;
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia
(z wyjątkiem elementów ocenianych w kryteriach) lub wyjaśnienia treści ofert;
5) oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
VIII. ZASTRZEŻENIE O MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA LUB ZMIANY ZAPROSZENIA DO
SKŁADANIA OFERT
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany Zaproszenia do złożenia ofert bez
podania przyczyny. Jednocześnie informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze
Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta najkorzystniejsza
będzie przekraczała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i nie będzie
mógł jej zwiększyć do kwoty oferty najkorzystniejszej.
IX. ZAWARCIE UMOWY
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do Zaproszenia.
X. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – wzór umowy
Załącznik nr 3 - wzór formularza oferty

