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PK.342.10.2019       Poznań, dnia 14.05.2019 r. 

 
Zapytanie ofertowe  

 
 

Opracowanie wizualizacji ul. Pokrzywno 

1. Przedmiot zlecenia 

a) Opracowanie czterech fotorealistycznych wizualizacji trzech punktów na ul. Pokrzywno 
w Poznaniu, prezentujących rozwiązania projektowej ujęte w wielowariantowej koncepcji 

przebudowy ul. Pokrzywno na odcinku od ul. Sanockiej do Ropczyckiej. 
b) Wizualizacje zostaną przygotowane poprzez wykonanie przez Wykonawcę fotografii 

wskazanych punktów i naniesienie na nie grafik prezentujących projektowane elementy 
zagospodarowania pasa drogowego. 

c) Wizualizacje mają stanowić symulację widoku ulicy Pokrzywno w trzech punktach po 
zakończeniu jej przebudowy z perspektywy obserwatora (fotografa). 

d) Wizualizacje zostaną przygotowane w postaci elektronicznych plików graficznych, 
dostarczonych w formatach pdf i jpg w rozdzielczości 300 dpi oraz rozdzielczości 
umożliwiającej publikację grafik na stronie internetowej (rozmiar pojedynczego pliku do 
publikacji na stronie internetowej do 1 MB). 

e) Wizualizacje zostaną dodatkowo wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 
min. A3 i rozdzielczości min 300 dpi, i dostarczone do siedziby Zamawiającego z liczbie 

min. 1  kopii dla każdej z wizualizacji. 
f) Dokładna lokalizacja miejsc do wykonania fotografii stanowiących podstawę wizualizacji 

zostanie wskazana przez Zamawiającego. 
g) Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację koncepcyjną niezbędną do 

graficznego opracowania elementów zagospodarowania pasa drogowego do 
umieszczenia na wizualizacjach. 

2. Warunki dodatkowe: 

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca: 
a) przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie - autorskie prawa majątkowe do wszystkich 

utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 

b) zezwala Zamawiającemu do wykonywania przysługujących autorom autorskich praw 

osobistych w  zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań, w 
tym usuwania jej wad jeżeli autor odmówi Zamawiającemu ich wykonania – zgoda na 
wykonywania prawa zależnego. 

c) nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w pkt a) nastąpi bez ograniczeń co 
do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 
- zwielokrotnianie, dowolną techniką w dowolnej ilości,  

- wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk oraz do sieci 

multimedialnej , komputerowej w tym do Internetu, 

- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 

- wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

- wprowadzanie zmian i modyfikacji, 



 

 

 

- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

miejscu i czasie przez niego wybranym. 

3. Warunki uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:  

W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty, 

które: 

a) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą; do oferty należy dołączyć dokument 

potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, 

b) posiadają udokumentowane doświadczenie w opracowaniu wizualizacji budów, 

przebudów lub remontów dróg, mostów lub innych elementów infrastruktury drogowej; 

do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 2 tego rodzaju 

zleceń na przestrzeni minionych 2 lat; 

c) warunek opisany w punkcie b) nie dotyczy podmiotów, które w ciągu 2 lat 

przygotowywały wizualizacje budów, przebudów lub remontów dróg na zlecenie Zarządu 

Dróg Miejskich w Poznaniu. Podmioty takie są jednak zobowiązane do dostarczenia 

minimum dwóch wizualizacji przygotowanych dla ZDM w ciągu ostatnich 2 lat. 

d) ZDM zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia dokumentów oferenta, który 

złoży najkorzystniejszą ofertę. 

4. Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: PK.342.10.2019 

5. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 14 dni od daty podpisania zlecenia.  

6. Warunki płatności: płatność przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zleceniobiorcę w ciągu 21 dni od dnia podpisania protokołu odbioru. 

7. Termin składania ofert: 17.05.2019, godz. 14:00 

8. Data, godzina otwarcia ofert: 17.05.2019, godz. 14:30 

9. Miejsce złożenia ofert: Zarząd Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, 

zdm@zdm.poznan.pl 

10. Pouczenie:  

Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny 

sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. 

W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i 

numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 17.05.2019 – oferta do 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. 

 

Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres 

zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału 

lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 

17.05.2019 (…)”.  

Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma 

możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert. 
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