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PK.342.27.2019        Poznań, 08.10.2019 

 
Zapytanie ofertowe 

 

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie zdjęć z drona zieleni w pasie drogowym w 

wybranych lokalizacjach na terenie Poznania. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

a) Wykonanie oraz obróbka graficzna zdjęć z drona zieleni w pasie drogowym w 

wybranych miejscach na terenie Poznania – łącznie w 14 (słownie: czternastu) 

lokalizacjach, których lista stanowi załącznik do niniejszego zapytania. 

b) Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z części wskazanych lokalizacji jeżeli 

nie będzie możliwości wykonania zdjęć zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego; 

zamawiający dokona weryfikacji wyszczególnionych obiektów do sfotografowania 

przed rozpoczęciem pracy przez Wykonawcę. 

c) Wyceny zlecenia należy dokonać dla wszystkich lokalizacji wskazanych w załączonej 

liście; rozliczenie z Wykonawcą nastąpi w oparciu o rzeczywistą liczbę 

sfotografowanych miejsc. 

d) Liczba zdjęć dla danej lokalizacji: min. 10 zdjęć, w tym w ujęciu perspektywicznym, 

całości ulicy oraz w przybliżeniu dla najciekawszych odcinków ulicy. 

e) W wycenie należy uwzględniać konieczność kilkukrotnego dotarcia do danej 

lokalizacji w celu wykonania fotografii w jak najlepszych warunkach oświetlenia, 

spełniających oczekiwania Zamawiającego; należy wykonać ujęcia w różnych porach 

dnia z najlepszym nasłonecznieniem dla danej ulicy (w tym w tzw. „złotej godzinie”). 

f) Zdjęcia z drona należy wykonać na wysokości dostosowanej do charakteru zieleni 

przyulicznej tzn. w przypadku obiektów z przeważającą ilością krzewów należy 

wykonać ujęcia z mniejszej wysokości (niżej nad ziemią), natomiast w przypadku 

obiektów (ulic) z drzewami i krzewami z większej wysokości (wyżej nad ziemią). 

g) Dla każdej lokalizacji należy wykonać zdjęcia o najlepszych walorach 

kompozycyjnych fotografowanego obiektu; należy unikać obecności w kadrze 

obszarów, sytuacji lub zdarzeń, które będą niekorzystnie wpływały na odbiór 

estetyczny zdjęcia, takich jak trwające w sąsiedztwie pasa drogowego budowy lub 

remonty, parkingi (zarówno „dzikie”, jak i legalne), tereny zdewastowane lub 

zaniedbane, znaki drogowe występujące na pierwszym planie. 



 

 

 

h) Wykonane fotografie nie mogą zawierać uciętych fragmentów pasa zieleni i 

występujących na nim obiektów; kadry należy skomponować w taki sposób, aby 

fotografowane elementy były widoczne w całości. 

i) Należy wybrać ujęcia na danej ulicy, które będą najbardziej reprezentacyjne dla 

danego terenu (zadbane otoczenie zabudowy, unikanie zdjęć z terenami 

niezabudowanymi lub poza pasem drogowym itp.). Dopuszczalna jest minimalna 

korekta zdjęć z wykorzystaniem programów graficznych – należy zachować naturalną 

barwę zieleni i nie przejaskrawiać kolorów. 

j) Zdjęcia należy wykonać w warunkach atmosferycznych, które zapewnią właściwą 

jakość, nasycenie barw oraz kontrast. 

k) Zdjęcia należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji elektronicznej w formatach tiff i 

jpg w rozdzielczości min. 16 megapikseli oraz niskiej rozdzielczości do publikacji 

zdjęć w internecie. 

3. Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: PK.342.27.2019 

4. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie 

5. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni od dnia podpisania umowy 

6. Warunki uczestnictwa: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące warunki: 

a) Prowadzą działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem fotografii, 
podlegającą wpisowi do właściwego rejestru lub CEIDG. 

b) Przedstawią dokumenty wystawione przez odbiorcę usługi potwierdzające należyte 
wykonanie fotografii z drona obiektów infrastruktury drogowej lub fotografii 
architektury lub zieleni ulicznej. Dokumenty te - referencje lub protokoły odbioru 
(faktury VAT nie będą akceptowane) powinny dotyczyć minimum 3 usług wykonanych 
w ciągu ostatnich 4 lat. Do dokumentów należy dołączyć portfolio co najmniej 4 zdjęć 
do każdego ze zleceń. Dokumenty i zdjęcia można dostarczyć w wersji papierowej 
lub elektronicznej (skany dokumentów).  

c) Posiadają sprzęt techniczny umożlwiający wykonanie zdjęć w rozdzielczości min. 16 
megapikseli. 

d) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania zdjęć z drona. 

Dokumenty, o których mowa w pkt. b)  należy dostarczyć razem z ofertą pod rygorem 
wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji jakości zrealizowanych usług bezpośrednio 
u wystawcy przedmiotowych dokumentów, jak również zastrzega sobie prawo wezwania 
oferenta do uzupełnienia przesłanych dokumentów. 
 

7. Prawa autorskie: 



 

 

 

Przyjmujący zamówienie przekaże na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe 

w rozumieniu ustawy o Prawie Autorskim do wykonanych zdjęć bez ograniczeń co do 

terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na następujących polach 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. 

 

8. Wykaz dokumentów wymaganych na etapie składania oferty: 

 wypełniony i podpisany formularz ofertowy; 

 dokumenty (referencje, opinie, itp.) potwierdzające należyte wykonanie z drona 

obiektów infrastruktury drogowej lub fotografii architektury lub zieleni ulicznej (w 

wersji papierowej lub elektronicznej) wraz z portfolio zdjęć. 

9. Kryterium wyboru oferty: 100% cena. 

10. Termin składania ofert: 11.10.2019 godz. 15:00. 

11. Data, godzina otwarcia ofert: 14.010.2019 godz. 09:30. 

12. Miejsce złożenia ofert: siedziba ZDM: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań lub pocztą 

elektroniczną na adres: oferty@zdm.poznan.pl. 

13. 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 11.10.2019 - oferta do 

postępowania wykonanie zdjęć z drona zieleni w pasie drogowym w wybranych lokalizacjach 

na terenie Poznania”. 

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

oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, lub/i numeru 

postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 11.10.2019 - 

oferta do postępowania wykonanie zdjęć z drona zieleni w pasie drogowym w wybranych 

lokalizacjach na terenie Poznania”.  

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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