ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
NA WYKONANIE ZDJĘĆ-ILUSTRACJI DO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH
PRZEZ BENEFICJENTÓW NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z siedzibą w Warszawie (00-695),
przy ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) planuje wszczęcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wykonanie
zdjęć-ilustracji do projektów realizowanych przez Beneficjentów NCBR. Projekty finansowane są
ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC) oraz
środków krajowych.
W związku z powyższym, w celu oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający zwraca się
z prośbą o udzielenie informacji na temat szacunkowego kosztu realizacji usługi.

I.

Cel i przedmiot zamówienia

Celem realizacji zamówienia jest wykonanie zdjęć-ilustracji do projektów realizowanych przez
Beneficjentów NCBR, które będą wykorzystane do działań promujących innowacyjne projekty
realizowane w ramach ogłaszanych przez NCBR programów krajowych oraz programów
operacyjnych: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC).
Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie 15 sesji zdjęciowych (min 15 zdjęć w jednej sesji)
oraz opracowanie graficzne wybranych zdjęć (korekcja 8 wybranych przez NCBR zdjęć z każdej
sesji).
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II.

Kod CPV:

79961100-9 Usługi fotografii reklamowej
79962000-5 Usługi obróbki zdjęć

III. Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie sesji zdjęciowych z korekcją graficzną projektów naukowo-badawczych
i edukacyjnych realizowanych przez przedsiębiorców i jednostki naukowe - Beneficjentów
NCBR w ramach PO IR, PO WER, PO PC oraz środków krajowych.
Zadaniem Wykonawcy będzie:
1. Wykonanie 15 sesji zdjęciowych (min 15 zdjęć w każdej sesji) w siedzibach Beneficjentów
NCBR, realizujących projekty finansowane ze środków PO IR, PO WER, PO PC oraz
środków krajowych. Siedziby ww. Beneficjentów będą zlokalizowane na terenie Polski.
Zamawiający będzie na bieżąco przekazywał wyłonionemu Wykonawcy dane
teleadresowe Beneficjentów, w siedzibach których wykonana będzie dokumentacja
fotograficzna zgodnie z ustalonym z NCBR harmonogramem. Czas poszczególnych sesji
zdjęciowych będzie ustalany z Wykonawcą każdorazowo;
2. Wykonanie, korekcja graficzna (m. in. korekta kolorów i ostrości kadrowanie, retusz
w wybranym stylu, przygotowanie zdjęć do druku) oraz przekazanie Zamawiającemu
8 zdjęć (łącznie w poziomie i pionie) dla każdej zrealizowanej sesji zdjęciowej. Zdjęcia
powinny charakteryzować się wysoką jakością dokumentalną i artystyczną oraz muszą być
wykonane w technice cyfrowej. Będą wykonywane w świetle naturalnym i sztucznym.
Tematyka zdjęć będzie obejmowała m. in.: aparaturę badawczą, infrastrukturę szkolnictwa
wyższego, osoby zaangażowane w projekt realizowany przez Beneficjenta i/lub
przedstawiciela/i Beneficjenta w środowisku pracy związanym z realizowanym projektem,
który uzyskał dofinansowanie NCBR;
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3. Umawianie sesji zdjęciowych i ustalenie, po uzgodnieniu z przedstawicielami
Beneficjentów oraz Zamawiającym, terminów poszczególnych sesji zdjęciowych,
z założeniem, że minimum 8 z nich Wykonawca zrealizuje w terminie do 28 lutego 2018 r.;
4. Udostępnienie Zamawiającemu planu i harmonogramu sesji zdjęciowych (wskazanie
terminów i miejsc sesji) na podstawie danych teleadresowych Beneficjentów przekazanych
Wykonawcy przez Zamawiającego;
5. Uzyskanie zgody wszystkich osób widocznych na zdjęciach na publikację ich danych
i wizerunku przez NCBR na wzorze oświadczenia przygotowanego i przekazanego
Wykonawcy przez Zamawiającego oraz bieżące przekazywanie Zamawiającemu
(np. drogą elektroniczną w formie skanów) oświadczeń uzupełnionych i podpisanych
przez wskazane wyżej osoby;
6. Zapewnienie profesjonalnego sprzętu fotograficznego do każdej z ww. sesji zdjęciowych,
w tym m. in.: statywów, studyjnych lamp błyskowych, itp., jeśli będą konieczne dla
prawidłowej realizacji zamówienia;
7. Zapewnienie udziału i usług stylisty makijażu podczas ww. sesji zdjęciowych
(podstawowy make-up);
8. Dostarczenie Zamawiającemu końcowych zdjęć na nośniku elektronicznym w postaci
plików TIFF oraz JPEG w rozdzielczości 3960x2640. Zamawiający będzie miał
możliwość zmiany rozdzielczości o czym poinformuje Wykonawcę.

IV. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegać zgodnie z poniższymi ramami czasowymi:
1. w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca spotka się
z Zamawiającym w siedzibie NCBR w celu omówienia przedmiotu zamówienia,
harmonogramu i przekazania wskazówek związanych z jego realizacją;
2. w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór
oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 Części III Opis Przedmiotu Zamówienia;
3. w terminie do 28 lutego 2018 r. Wykonawca zrealizuje minimum 8 sesji zdjęciowych
i przekaże Zamawiającemu po 8 zdjęć po korekcie graficznej dla każdej zrealizowanej sesji
zdjęciowej;
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4. pozostałe sesje zdjęciowe będą realizowane wg zapotrzebowania zgłaszanego przez
Zamawiającego od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2018 r. lub do momentu pełnego
zrealizowania przedmiotu zamówienia;
5. w terminie do 2 dni roboczych po każdej zrealizowanej sesji zdjęciowej Wykonawca przekaże
Zamawiającemu do wyboru i akceptacji minimum 15 zdjęć z danej sesji;
6. w terminie do 5 dni roboczych po otrzymaniu od Wykonawcy zdjęć wskazanych w ust. 5,
Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o wybranych i zaakceptowanych do korekty
graficznej zdjęciach;
7. w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 6, Wykonawca
przygotuje i przekaże Zamawiającemu 8 zdjęć po korekcie graficznej na adres mailowy
Zamawiającego (8 zdjęć dla każdej zrealizowanej sesji zdjęciowej) oraz skany oświadczeń na
których Wykonawca uzyskał zgodę osób widocznych na zdjęciach na publikację ich danych
i wizerunku przez NCBR;
8. w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy zdjęć, o których mowa w ust. 7,
Zamawiający dokona ich akceptacji lub zgłosi Wykonawcy uwagi do zdjęć;
9. w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania uwag, o których mowa w ust. 8, Wykonawca
przekaże Zamawiającemu na adres mailowy poprawione zdjęcia;
10. w terminie do 30 listopada 2018 roku lub do momentu pełnego zrealizowania przedmiotu
zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu na nośniku elektronicznym/nośnikach
elektronicznych wszystkie materiały przygotowane w ramach zamówienia, w tym m. in.:
a. wszystkie zdjęcia (po 8 zdjęć dla każdej zrealizowanej sesji zdjęciowej, zdjęcia po
korekcie graficznej) w postaci plików TIFF oraz JPEG w rozdzielczości 3960x2640,
b. skany oświadczeń, na których Wykonawca uzyskał zgodę osób widocznych na
zdjęciach na publikację ich danych i wizerunku przez NCBR;
c. inne materiały, które powstaną podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

V.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta do 30 listopada 2018 r. lub do wykorzystania
środków, z możliwością przedłużenia o kolejne 4 miesiące w przypadku niewykorzystania całej kwoty
z umowy. Usługi będą realizowane wg zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego od dnia
podpisania umowy do 30 listopada 2018 r. lub do momentu pełnego zrealizowania przedmiotu
zamówienia (wyłączając usługi opisane w ust. 1-3 Części IV Harmonogram realizacji przedmiotu
zamówienia).
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VI. Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. wprowadzania, na każdym etapie realizacji zamówienia, zmian w używanej
wersji wzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 Części III Opis Przedmiotu
Zamówienia,
b. przejęcia bez dodatkowych opłat praw własności wszelkich utworów
powstałych w wyniku zamówienia;
2. Wycena powinna być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego
podatku VAT. Wycenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
(zł/gr);
3. Wycena powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz
uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
(w tym również koszty dojazdów do miejsc, w których będą realizowane sesje
zdjęciowe, koszty ewentualnych noclegów i wyżywienia).
4. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń.
5. Za ustalenie świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
szacunkowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
6. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do
utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych
i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji,
w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.), a w szczególności w zakresie:
a. utrwalania,

kopiowania,

modyfikowania,

wprowadzania

do

pamięci

komputerów i serwerów komputerowych,
b. wystawiania na publiczną prezentację (na ekranie, nośnikach OOH; innych
nośnikach informacyjnych i reklamowych), w tym podczas seminariów i
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konferencji, w dowolnych materiałach promocyjnych Zamawiającego
promujących dany konkurs lub markę NCBR, a także publicznego
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,
c. wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju
mediach audio-wizualnych i komputerowych,
d. prawa do korzystania z utworów w całości lub z części oraz ich łączenia z
innymi utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów,
uaktualnienie, tłumaczenie na inne języki.
7. Złożenie zapytania o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi
nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
8. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
9. Umowa zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego, który będzie uwzględniał kary
umowne za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy oraz możliwość

jej

przedłużenia.
10. Wszelkie zmiany treści umowy będą wymagały zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

VII. Sposób płatności:
Płatność nastąpi za faktycznie zrealizowaną sesję zdjęciową u danego Beneficjenta oraz
przekazanie Zamawiającemu 8 zdjęć po korekcie graficznej z danej sesji, każdorazowo po
stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania sesji oraz przygotowania
graficznego zdjęć w protokole odbioru, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej
faktury, w terminie 14 dni roboczych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na
rachunek bankowy wskazany na fakturze.
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VIII. Miejsce oraz termin przedłożenia informacji o koszcie usługi:
Drogą e-mailową na adres maria.czapska-kepka@ncbr.gov.pl do dnia 27 grudnia 2017 r. do
godz. 09:00.

IX. Wymagania dotyczące współpracy
Od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie:







X.

uzgadniania kwestii związanych z umawianiem sesji zdjęciowych;
utrzymywania stałego kontaktu: wyznaczenia osoby/osób do kontaktów roboczych,
spotkania w siedzibie Zamawiającego (m. in. po podpisaniu umowy), telefonicznie, e-mail,
oficjalna korespondencja;
przekazywania na każde życzenie Zamawiającego pełnej informacji o stanie realizacji
przedmiotu zamówienia;
dochowania poufności otrzymanych informacji;
zapewnienia udziału Zamawiającemu w każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

Wycena powinna być złożona na załączonym formularzu
szacunkowej wyceny
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FORMULARZ SZACUNKOWEJ WYCENY

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY: .....................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM: .....................................................................................
TELEFON: ………….…………………….............
FAKS: ...............................................................
ADRES E-MAIL: ....................................................
NUMER NIP:………………...…………...............
NUMER REGON: ................................................

Wycena wykonania zdjęć-ilustracji do projektów realizowanych
przez Beneficjentów NCBR
Realizacja zamówienia, tj. wykonania sesji zdjęciowych z korekcją graficzną projektów
naukowo-badawczych i edukacyjnych realizowanych przez przedsiębiorców i jednostki naukowe
- Beneficjentów NCBR w ramach PO IR, PO WER, PO PC oraz środków krajowych.
a. Wartość wykonania przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie
ujętym w zapytaniu, na kwotę:
netto: ……………………………… zł
brutto: …………………………….… zł
b. Wartość za realizację jednej sesji fotograficznej wraz z korekcją graficzną na
kwotę:
netto: ……………………………… zł
brutto: …………………………….… zł

Oświadczamy, że:
1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do zapytania o szacunkowy koszt.
2. Przyjmujemy do wiadomości, że:
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a) złożenie wyceny na zapytanie o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku
odpowiedzi nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy),
b) powyższe zapytanie szacunkowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
c) Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania lub skorygowania zapisów
i warunków niniejszego zapytania.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania szacunkowego bez
podania przyczyny.

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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