Zapytanie ofertowe
na wirtualne wycieczki do 20 ciekawych miejsc o cennych walorach przyrodniczych
w ramach projektu
"LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły"

I.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
tel.: 33 842 21 20; 737 692 261
e-mail: biuro@tnz.most.org.pl

II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i udostępnienie w Internecie wirtualnych wycieczek do 20
ciekawych miejsc o wybitnych walorach przyrodniczych na obszarze realizacji projektu, z czego 6 w
2020 i 14 w 2021r.

Szczegółowy opis zadania
Każda z wycieczek będzie obejmowała:
1. Wykonanie 20 panoram sferycznych na ziemi o zakresie widzenia 360° zgodnie z poniższymi
funkcjonalnościami:
- każda panorama winna być złożona z minimum 80 zdjęć; zdjęcia użyte do wykonania panoram
sferycznych będą poddane niezbędnej obróbce graficznej w zakresie korekcji tonalnej i kolorystycznej
oraz ewentualnego retuszu (usunięcie śmieci itp.); a na zdjęciach nie będą występowały obszary rażąco
niedoświetlone i prześwietlone,
- wykonanie panoram przy użyciu specjalistycznej głowicy panoramicznej oraz specjalistycznego
oprogramowania i profesjonalnego obiektywu o ogniskowej nie mniejszej niż 16 mm,
- każda panorama będzie miała funkcjonalność zbliżania i oddalania obrazu,
- dostarczenie panoramy w formacie Flash.
2. Wykonanie 20 panoram półsferycznych z powietrza o zakresie widzenia 180 stopni zgodnie z
poniższymi funkcjonalnościami:
- każda panorama półsferyczna winna być złożona z minimum 20 zdjęć, a każde zdjęcie winno mieć
wielkość minimum 4800 pikseli na dłuższym boku; zdjęcia użyte do wykonania panoram sferycznych
będą poddane niezbędnej obróbce graficznej w zakresie korekcji tonalnej
i kolorystycznej oraz ewentualnego retuszu (usunięcie śmieci, nazw firm itp.); a na zdjęciach nie będą
występowały obszary rażąco niedoświetlone i prześwietlone,
- wykonanie panoram przy użyciu drona,
- każda panorama będzie miała funkcjonalność zbliżania i oddalania obrazu,
- dostarczenie panoramy w formacie Flash.
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3. 100 zdjęć wraz z podpisami oraz ich zaimplementowanie do panoram sferycznych i pół sferycznych
zgodnie z poniższymi funkcjonalnościami:
- zdjęcia będą prezentować przedstawicieli świata roślin oraz zwierząt i ewentualnie inne
elementy/detale przyrodnicze występujące w danym miejscu,
- ilość zdjęć dostarczonych i zaimplementowanych do panoramy z każdego miejsca winna być
dopasowana do stopnia jego zróżnicowania i nagromadzenia walorów przyrodniczych,
- zdjęcia będą zwięźle podpisane, a w przypadku roślin i zwierząt konieczne jest podanie nazwy
gatunkowej zweryfikowanej przez specjalistę, którego dane kontaktowe dostarczy Wykonawca,
- zdjęcia wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego, a ocenie poddana będzie jakość techniczna
oraz ich wartość merytoryczna; w większości powinny to być ujęcia typu atlasowego; minimalny
rozmiar dostarczonych zdjęć to 900 pikseli na dłuższym boku przy rozdzielczości zdjęcia 72 dpi.
4. 20 panoram sferycznych na ziemi o zakresie widzenia 360° udostępnionych w Google Maps (w wersji
bez zaimplementowanych zdjęć i w mniejszej rozdzielczości, zgodnie z wymogami Google).
Miejsca wirtualnych wycieczek i panoram oraz tematyka implementowanych zdjęć:
- w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Wisły:
1. Zbiornik Goczałkowicki - cofka w rejonie Zabłocia/Frelichowa
- panorama 180°: 49°55'01.7"N 18°47'32.0"E
- panorama 360°: 49°55'12.0"N 18°47'57.0"E (na wyspie z kolonią rybitwy rzecznej, ale poza sezonem
lęgowym)
- 5 zdjęć: rybitwa rzeczna na gnieździe, cyranka, wodnik, krakwa, czapla biała.
2. Goczałkowice Zdrój, Staw Maciek z kolonia ślepowronów
- panorama 180°: 49°55'50.1"N 18°58'32.9"E
- panorama 360°: 49°55'56.5"N 18°58'35.8"E (przy wyspie z kolonią ślepowronów, ale wykonane
jesienią albo zimą, by było widać choć kilka gniazd)
- 5 zdjęć: ślepowron w koloni lęgowej, ślepowron lądujący, czernica, gęsiówka egipska, perkoz
dwuczuby
3. Zbiornik Goczałkowicki - korona zapory.
- panorama 180°: 49°55'39.2"N 18°55'33.7"E
- panorama 360°: 49°56'10.5"N 18°55'60.0"E
- 5 zdjęć: świstun, brodziec piskliwy, śnieguła, bielik, nurogęś
4. Landek.
- panorama 180°: 49°52'20.5"N 18°52'39.2"E
- panorama 360°: 49°52'20.7"N 18°52'31.4"E
- 5 zdjęć: gęgawa, głowienka, śmieszka, remiz, zimorodek
5. Drogomyśl, most drogowy nad rz. Wisłą.
- panorama 180°: 49°52'09.3"N 18°44'58.7"E
- panorama 360°: 49°52'10.1"N 18°44'57.0"E
- 5 zdjęć: ślepowron żerujący na Wiśle, bocian czarny, pluszcz, pliszka górska, bóbr europejski.
6. Chybie, stawy Mnich.
- panorama 180°: 49°53'04.5"N 18°50'25.5"E
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- panorama 360°: 49°53'03.9"N 18°50'17.0"E
- 5 zdjęć: zielonka, podróżniczek, rybitwa białowąsa, czapla purpurowa, mewa czarnogłowa.
7. Rezerwat Rotuz.
- panorama 180°: 49.895722, 18.880620
- panorama 360°: 49°53'46.1"N 18°52'58.0"E
- 5 zdjęć: kszyk, żuraw, wełnianka wąskolistna, rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne
- w obszarze Natura 2000 Stawy w Brzeszczach:
1. Harmęże, Staw Lekacz
- panorama 180°: 50°00'55.6"N 19°10'05.7"E
- panorama 360°: 50°00'54.4"N 19°10'14.7"E (na wyspie, wykonane przed lub po sezonie)
- 5 zdjęć: gniazdo ślepowrona (po sezonie), gniazdo czapli siwej (po sezonie), śmieszka, jenot (zdjęcie
nocne z fotopułapki z koloni lęgowej), łabędź niemy
2. Brzeszcze Nazieleńce, staw Przebór
- panorama 180°: 50°00'10.9"N 19°08'44.8"E
- panorama 360°: 50°00'09.0"N 19°08'43.9"E (dopuszczalna niewielka korekta w zależności od rozwoju
roślinności)
- 5 zdjęć: grążel żółty, grzybienie białe, wydra, perkozek, zalotka większa
3. Rzeka Wisła w rejonie m. Góra
- panorama 180°: 49°58'40.8"N 19°06'45.9"E
- panorama 360°: 49°58'40.5"N 19°06'58.1"E (dopuszczalna niewielka korekta w zależności od rozwoju
roślinności i stanu wody w Wiśle)
- 5 zdjęć: brzegówka, zimorodek, derkacz, rycyk, krwawodziób
4. Zawadka, staw Rychlik
- panorama 180°: 49°57'51.0"N 19°06'58.0"E
- panorama 180°: 49°57'55.1"N 19°06'52.4"E
- 5 zdjęć: mewa czarnogłowa, ślepowron karmiący młode, trzciniak, salwinia pływająca, perkozek
- w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Soły:
1. Zasole, meander rzeki Soły
- panorama 180°: 49°57'26.3"N 19°11'55.1"E
- panorama 360°: 49.957312, 19.197259
- 5 zdjęć: kolonia brzegówek, norka zimorodka, sieweczka rzeczna, brodziec piskliwy, nurogęś
2. Adolfin, staw Kościelecki Stary z platformami dla rybitwy rzecznej.
- panorama 180°: 50.011818, 19.221502
- panorama 360°: 50.011447, 19.223201
- 5 zdjęć: rybitwa rzeczna na gnieździe (platforma), kotewka orzech wodny, pływacz zachodni, rybitwa
białowąsa, bączek
3. Zaborze, kompleks stawów z wyspami zasiedlonymi przez mewy śmieszki.
- panorama 180°: 50°00'42.1"N 19°15'01.2"E
- panorama 360°: 50°00'45.3"N 19°14'59.7"E
- 5 zdjęć: śmieszka na gnieździe, błotniak stawowy, rokitniczka, perkoz rdzawoszyi, trzcinniczek
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- w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy:
1. Stawy Przyręb.
- panorama 180°: 50°01'14.0"N 19°23'50.2"E
- panorama 360°: 50°01'36.3"N 19°23'09.7"E (z pomostu do mnicha)
- 5 zdjęć: gęgawa, zausznik, wąsatka, zielonka, grzybieńczyk wodny
2. Stawy Rudze
- panorama 180°: 49°57'48.3"N 19°25'52.2"E
- panorama 360°: 49°57'41.7"N 19°25'29.5"E
- 5 zdjęć: brzęczka, dziwonia, czapla nadobna, rybołów, piżmak
3. Miejsce, Wiśliska
- panorama 180°: 50°00'52.4"N 19°31'16.2"E
- panorama 360°: 50°01'06.7"N 19°30'54.7"E
- 5 zdjęć: karczownik ziemnowodny, błotniak stawowy, kokoszka, kumak nizinny, traszka grzebieniasta
4. Jankowice, Zakole A
- panorama 180°: 50°02'06.0"N 19°28'09.2"E
- panorama 360°: 50°02'00.8"N 19°28'05.8"E
- 5 zdjęć: mewa białogłowa na gnieździe, mewy białogłowe walczące w koloni,
ślepowron polujący, kormoran suszący skrzydła, gniazdo remiza
5. Stawy Monowskie - kompleks stawów wraz z przylegającym leśnym Rezerwatem Żaki.
- panorama 180°: 50°01'55.2"N 19°20'30.1"E
- panorama 360°: 50°02'18.3"N 19°20'51.9"E
- 5 zdjęć: włosienicznik tarczowaty, kropiatka, dzięcioł średni, muchołówka białoszyja, czosnek
niedźwiedzi w rezerwacie
6. Graboszyce, zakole rz. Skawy
- panorama 180°: 49°56'34.1"N 19°28'01.7"E
- panorama 360°: 49°56'36.8"N 19°28'01.2"E
- 5 zdjęć: las łęgowy, pióropusznik strusi, otoczaki, gniazdo sieweczki rzecznej, bobrowe zgryzy
Wycieczki zostaną umieszczone na serwerze z nielimitowanym transferem danych i z przepustowością
gwarantującą płynne wyświetlanie i nawigowanie. Wykonawca zagwarantuje dostępność wycieczek w
Internecie przez okres co najmniej 10 lat i ich prawidłowe wyświetlanie na systemowych
przeglądarkach powszechnie używanych systemów operacyjnych.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wycieczki i pliki źródłowe w wersji elektronicznej na pendrajwie
lub płycie CD. Wykonawca udzieli Zamawiającemu nielimitowanej licencji na wykorzystanie panoram i
plików źródłowych (zdjęć) na cele realizacji projektu.
Doboru materiału Wykonawca winien dokonać w oparciu o konsultacje ze Zamawiającym.
Zdjęcia i tekst winny mieć charakter autorski (dzieło), za które autor otrzyma wynagrodzenie zbywając
autorskie prawa majątkowe na rzecz Zamawiającego w zakresie wyszczególnionych niżej pól
eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
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b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – nieodwołalna
zgoda Wykonawcy na rozporządzanie, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym drogą elektroniczną,
d) wykonywanie wszelkich zależnych praw autorskich do dzieła,
e) w zakresie przetwarzania dzieła – dowolne przetwarzanie oraz wprowadzanie w nim zmian w
każdym momencie.
Przed udostępnieniem w Internecie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wycieczki do akceptacji,
nie później niż 10 dni przed datą zakończenia realizacji zadania.
Termin realizacji całości zadania: do 30.06.2021.
Dopuszcza się płatności częściowe w miarę udostępniania kolejnych zestawów panoram, jednak nie
mniej niż za 5 wycieczek łącznie.
III. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) w ciągu ostatnich 10 lat wykonali minimum 150 panoram sferycznych o charakterze
przyrodniczym, w tym minimum 50 panoram o charakterze przyrodniczym z
zaimplementowanymi zdjęciami flory i fauny, i udokumentują ich wykonanie.
IV. Kryteria oceny ofert:
Kryterium ceny – 100%
V. Termin i warunki składania ofert:
1. Termin składania: 18 września 2019 r. do godziny 14:00
2. Składanie ofert: pocztą lub osobiście na adres:
Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
lub w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres e-mail: biuro@tnz.most.org.pl
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury.
VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie
wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Zapytaniu , ofertach
odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w Zapytaniu,
zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony www.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- odwołania, unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny,
- zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty,
- zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym.
VII. Postanowienia końcowe:
1. Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
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2. Zamawiający dołoży staranności, aby udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
Zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Pytania do niniejszego Zapytania ofertowego można kierować na adres: biuro@tnz.most.org.pl
4. Odpowiedzi zostaną udzielone wszystkim potencjalnym oferentom, którym przekazano
zapytanie ofertowe.
5. W uzasadnionych wypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść zapytania. O zmianach dokonanych przez zamawiającego zostaną
poinformowani wszyscy potencjalni oferenci, którym przekazano zapytanie.
6. Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy
Zamawiającego.
7. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający
poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano zapytanie.
8. Dokonana przez Zamawiającego zmiana w treści ogłoszenia, a także pisemne odpowiedzi na
zadane pytania staną się integralną częścią zapytania.
9. Składając ofertę w postępowaniu Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie przedłożonych
danych osobowych na potrzeby ww. procedury wyboru Wykonawcy (lub Wykonawców), a
także na potrzeby realizacji przez Zamawiającego obowiązków sprawozdawczych i
informacyjnych w ramach projektu „LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodnobłotnych w Dolinie Górnej Wisły”.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym
przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów lub ich uzupełnień,
w każdorazowo wskazanej formie (elektronicznej lub oryginałów dokumentów).
11. W przypadku nie złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie złożenia
pełnomocnictw albo w przypadku złożenia oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy
lub złożenia wadliwych pełnomocnictw, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania
Wykonawców do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone
na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.
VIII. Osoba do kontaktu z wykonawcami: Anna Świątek, tel. 791934343.
Załączniki do zapytania:
1. Wzór oferty.
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