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Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

I.

Przedmiotem zamówienia jest usługa fotograficzna polegająca na wykonaniu zdjęć na potrzeby działań
promocyjno-informacyjnych

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Dolnośląskiego (RPO WD) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
planowanych do realizacji na terenie Dolnego Śląska w III i IV kwartale 2016r. przez Dolnośląski
Wojewódzki Urząd Pracy, w tym:
- wykonanie 500 zdjęć reportażowych podczas 10 wydarzeń organizowanych przez Dolnośląski
Wojewódzki Urząd Pracy (eventy, spotkania informacyjne, warsztaty, konferencje itp.),
II.

Celem w/w usługi jest utworzenie bazy zdjęć, które będą wykorzystywane na potrzeby prowadzonych
działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPO WD oraz PO WER, realizowanych przez
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, m.in. w publikacjach wydawanych przez Urząd, na stronach
internetowych, portalach społecznościowych itp.

III.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Pomoc techniczna PO WER dla
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rok 2016” oraz „RPO Pomoc Techniczna 2014-2020 –
DWUP” na 2016r. i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

IV.

Usługa fotograficzna musi objąć:
- obecność fotografa we wskazanych przez Zamawiającego terminach, godzinach i lokalizacji w celu
wykonania 500 zdjęć z przebiegu akcji informacyjno – promocyjnych podczas 10 wydarzeń, które
będą organizowane na terenie województwa dolnośląskiego.

V.

ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1) Wykonawca zobowiązany jest do:
Wykonania 500 zdjęć w ramach akcji informacyjno - promocyjnych (eventy, spotkania
informacyjne, konferencje itp., po 50 zdjęć z każdego z 10 wydarzeń);
Obecności we wskazanym przez Zamawiającego dniu, miejscu oraz godzinach. Dopuszcza się
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zastępstwo innego fotografa o kwalifikacjach nie gorszych, niż zastępowany fotograf, po
uprzednim zatwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail) na min. 1 dzień roboczy przed planowanym terminem przedsięwzięcia;
Dostarczenia Zamawiającemu utrwalonego na nośniku elektronicznym (płyta DVD – 2
egzemplarze) materiału zdjęciowego do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we
Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, z dopiskiem „Wydział Promocji i Informacji piętro I, pok.
100”, w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia każdej akcji informacyjno promocyjnej;
Potwierdzeniem realizacji zamówienia będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę
protokół prawidłowej realizacji zamówienia.
2) Zamawiający zobligowany jest do:
Wskazania Wykonawcy terminów, lokalizacji oraz godzin dla poszczególnych akcji
informacyjno - promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), potwierdzonych
telefonicznie, jednak nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem każdego
z przedsięwzięć.

VI.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wymagania techniczne fotografii:
−

kolorystyka: zdjęcia kolorowe;

−

rozdzielczość: co najmniej 10 mln pikseli, najkrótszy bok każdego ze zdjęć musi mieć nie
mniej niż 1500 pikseli;

−

obróbka graficzna: wykonanie obróbki graficznej zdjęć obejmującej m.in. usuwanie efektu
czerwonych oczu, ożywianie kolorów, wyostrzenie obrazów, ustawianie balansów kolorów,
kontrastów, itp.;

−

forma zapisu: zdjęcia zapisane w formacie surowym RAW oraz w rozmiarze oryginalnym
lub skadrowanym dla plików JPEG, utrwalone na nośniku elektronicznym, tj. płyta DVD.

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt.
I przy użyciu własnego sprzętu fotograficznego umożliwiającego osiągnięcie najlepszych
efektów wizualnych i świetlnych, za który Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności;
Wykonawca wykona materiał zdjęciowy zgodnie z sugestiami i oczekiwaniami Zamawiającego;
Wykonawca nieodpłatnie przeniesie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe
i pokrewne (prawa zależne) do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania
i rozporządzania zdjęciami, w całości i we fragmentach w kraju i za granicą;
Wszystkie ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą
przez przedstawicieli Zamawiającego z Wykonawcą w formie pisemnej tj. za pomocą poczty
elektronicznej.
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VII.

WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA, ABY ZREALIZOWAĆ USŁUGĘ:
1. Wykonawca musi mieć co najmniej 2 letnią praktykę w zawodzie fotografa oraz udokumentowane
doświadczenie w fotografii reportażowej polegające na zrealizowaniu minimum dwóch sesji
zdjęciowych dokumentujących wydarzenia, imprezy plenerowe, imprezy zamknięte, eventy, wystawy,
itp. w okresie ostatnich dwóch lat.
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi
dla przedmiotu zamówienia.
3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
4. Koszty dojazdów do wyznaczonych miejsc docelowych realizacji usługi fotograficznej i z powrotem
ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca musi zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt zgodę na posługiwanie się
danymi osobowymi, wizerunkiem fotografowanych osób, fotografii obiektów, makiet, itp. na potrzeby
działań promocyjnych w ramach RPO WD oraz PO WER.
6. Wykonawca zapewni na własny koszt oraz odpowiedzialność sprzęt do prawidłowej realizacji
zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do obecności przez cały czas trwania każdego z 10 wydarzeń.

VIII.

MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE:
a) Wykonawca oświadczy, iż przeniesienie w/w praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani
terytorialnie.
b) Powyższe prawa przekazane Zamawiającemu nie będą naruszały jakichkolwiek praw osób trzecich,
w szczególności praw autorskich, praw do wizerunku, praw do korzystania i rozporządzania
artystycznymi wykonaniami. Wykonawca zapewni, że zaspokoił lub zaspokoi do dnia wydania
przedmiotu umowy związane z nim wszelkie prawa osób trzecich w związku z zawartością
przedmiotu umowy.
c) Wykonawca na podstawie umowy przeniesie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa
majątkowe i pokrewne (prawa zależne) do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania
i rozporządzania zdjęciami, w całości i we fragmentach, w kraju i za granicą oraz udzieli mu
wyłącznego prawa na wykonywanie autorskich praw zależnych.

IX.

WYNAGRODZENIE ORAZ OSTATECZNY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku, wystawionej/go i dostarczonej/go Zamawiającemu jednak nie później niż
w terminie do 20.12.2016 r.
2. Zamówienie będzie zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2016r.
3. Podstawą wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę będzie podpisanie przez Zamawiającego
protokołu odbiorczego, potwierdzającego wykonanie usługi zgodnie z zawartą umową.
X. KRYTERIUM OCENY OFERT:
1. W celu wybory najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął kryterium: „Cena – 100%”.
2. Najlepszą ofertą w rozumieniu powyższego kryterium będzie oferta o najniższej cenie.
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