
Katowice 15.03.2011r.

Fotografowie, fotograficy

Śląska  Organizacja  Turystyczna  w  ramach  realizacji  projektu  „Śląski  System  Informacji  
Turystycznej” dofinansowanego z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007-2013 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym określenia ceny zamówienia, którego 
przedmiotem jest: 

Wykonanie  2000  zdjęć  do  6  przewodników  krajoznawczych  (turystycznych)  prezentujących 
walory turystyczne województwa śląskiego i jego subregionów, których zakresy (obszary, które 
będą opisywać)  wskazane zostały poniżej  (podział orientacyjny): 

1. Śląsk cieszyński, 
2. Beskidy, 
3. Aglomeracja Górnośląska + Zagłębie, 
4. Część  północna  województwa  śląskiego,  Częstochowa,  śląska  część  Jury  Krakowsko-

Częstochowskiej, ziemia lubliniecka),
5. Część południowo- zachodnia województwa śląskiego ( w tym m.in. Rybnik, Wodzisław Śląski, 

Racibórz, Jastrzębie Zdrój),

Wyżej wskazanych 5 przewodników subregionalnych ma objąć swoim zakresem cały obszar  
województwa śląskiego. 
Każdy z w/w 5 przewodników będzie liczył po 100 stron; na każdej stronie znajdą się średnio
3 zdjęcia. (łącznie ok. 1500 zdjęć)

6. Całe województwo śląskie (przewodnik turystyczny po całym województwie śląskim)

Przewodnik województwa śląskiego obejmie  swym obszarem teren całego województwa i 
będzie  liczył  ok.  200  stron;  założone  jest  zamieszczenie  ok.  2-3  zdjęć  na  każdej  stronie 
przewodnika(łącznie ok. 500 zdjęć).



Zdjęcia  (ujęcia  atrakcji  turystycznych,  obiektów,  krajobrazów)  użyte  w  przewodnikach 
subregionalnych  nie  mogą  być  drugi  raz  wykorzystanie  w  przewodniku  obejmującym  cały  teren 
województwa śląskiego. 

Poglądowa  lista  obszarów  i  atrakcji  turystycznych  w  poszczególnych  obszarach  stanowi  
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Załącznik jest jedynie wstępnym (poglądowym)  
wykazem  atrakcji  i  obszarów.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  wyboru  i  akceptacji  
konkretnych zdjęć z przedstawionych przez Wykonawcę. 

Wszystkie  zdjęcia  mają  przedstawiać  tereny,  atrakcje  turystyczne  położone  
w  województwie  śląskim.  Zdjęcia  muszą  odzwierciedlać  aktualny  wygląd  miejsc  atrakcji  i 
obiektów i jednocześnie być wykonane w okresie nie dłuższym niż rok przed rozstrzygnięciem 
niniejszego zapytania. 

Szacunkowy podział kompletu zdjęć to: 
 - 30%  krajobrazy ( w 4 porach roku),
- 20% krajobrazy i atrakcje z wizerunkiem turystów ,
- 50% atrakcje turystyczne (budynki, muzea, itp. ) z zewnątrz oraz wnętrza obiektów.

Zamawiający  zastrzega  sobie,  w  uzgodnieniu  z  Wykonawcą,  prawo  do  zmiany  proporcji 
podziału zdjęć w wyżej wymienionych kategoriach,  w zależności od potrzeb merytorycznych 
treści przewodników (zdjęcia mają odzwierciedlać treści zawarte w przewodnikach). 

UWAGA:  W  przypadku  powtarzania  się  atrakcji  turystycznych/  obszarów  / 

obiektów  w  opisach  merytorycznych  przewodników:   po  całym  obszarze 

województwa  i  przewodnikach  subregionalnych  zdjęcia  ilustrujące  te  same 

obiekty/  atrakcje/  obszary  muszą  się  różnić  (mogą  być  wykonane  z  innej 

perspektywy,  w  innej  porze  roku,  przedstawiać  detal,  inną  część 

obiektu/atrakcji/obszaru).

Parametry techniczne zdjęć:
- zdjęcia cyfrowe minimum  5000 pikseli - dłuższy bok, krótszy wynikowo, każde 300 dpi 
w formacie B1 

― nieinterpolowane 
― każde  zdjęcie  należy  dostarczyć  w  formacie  Tiff  (mogą  być  zakompresowane  w 

bezstratnej kompresji LZW.) i JPG,
― przestrzeń kolorystyczna RGB.
― zdjęcia muszą być wykonywane aparatami minimum średnioformatowymi,



― 20% zdjęć wykonanych obiektywem szerokokątnym (ogniskowa minimum 17 mm) – 
dla zdjęć panoramicznych,

― dostarczone pliki cyfrowe (skany lub cyfrowe) obrobione w przestrzeni  kolorystycznej 
Adobe RGB przy użyciu monitora z kalibracją sprzętową,

― kolory w pliku nie mogą zawierać barw poza przestrzenią kolorystyczną dla CMYK 
Euroscale Coated v2,

― w  przypadku  slajdów  min.  format  6  x  4,5  cm  skanowane  na  skanerach  tylko 
profesjonalnych (wyklucza się modele skanerów biurowych),

― zalecany format przy diapozytywach - 6x9cm lub większe,
― zdjęcia muszą być wykonane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, bardzo 

dobrej widoczności i optymalnym nasłonecznieniu/oświetleniu, 
― zdjęcia  muszą  być  opisane  w plikach  nazwą obiektu,  miejscowości,  nazwą atrakcji 

turystycznej, nazwą przedstawionego na zdjęciu detalu itp. 

 Ofertę  należy  składać  w  nieprzekraczalnym  terminie  do 29.03.2011r.  do  godziny  15:00.  
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę  należy  dostarczyć  do  siedziby  ŚOT  w  formie  elektronicznej  na  adres:  
karolina.jarosz@silesia-sot.pl lub pocztą na adres: Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 
29, 40-085 Katowice
Decyduje data dostarczenia oferty do siedziby ŚOT lub data wpływu na wskazaną powyżej skrzynkę 
pocztową (serwer pocztowy).

Do oferty,  w celu wykazania  się  posiadaniem odpowiedniego doświadczenia,  należy  dołączyć 
zdjęcia  z  terenu  województwa  śląskiego  (min.  20  sztuk)  w  formacie  docelowym  (opisanym 
powyżej),  w tym minimum 10 sztuk zdjęć dot.  atrakcji  turystycznych (budynki,  muzea,  itp. 
z zewnątrz oraz wnętrza obiektów), 6 sztuk zdjęć krajobrazów  i 4 sztuki zdjęć krajobrazów i  
atrakcji  z wizerunkiem turystów (ludzi).  Zdjęcia muszą pochodzić z co najmniej 3 obszarów 
(subregionów) wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
Wyżej  wskazane  zdjęcia winny być dołączone  do oferty  na płycie  CD oraz jako wydruki  w 
formacie nie mniejszym niż A-5.
Niespełnienie ww. warunków powoduje odrzucenie oferty (oferta jest nieważna).

Ocena  ofert  nastąpi  w  2  kategoriach:  50%  cena  i  50%  kompozycja  zdjęć.  
W każdym z kryteriów maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100. 

Ocena w kryterium  „Cena” nastąpi  w skali  punktowej  od  0 do  100 pkt.,  według wzoru 
matematycznego: 

C min

P(C) = ------------------------ x 100 pkt. x 50%
C

gdzie:



P(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena”,
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
C - cena oferty badanej brutto 

Ocena w kryterium  „kompozycja zdjęć”  (w tym wybór  planu,  oświetlenie,  kolorystyka 
zdjęcia, sposób skadrowania) nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt. (gdzie 100 punktów 
to najwyższa ocena), według wzoru matematycznego: 

K 

P(K) = ------------------------ x 100 pkt. x 50% 

Kmax

gdzie:

P(K) -  suma  ilości punktów  jakie  otrzyma  oferta  badana za  kryterium 
„  kompozycja zdjęć” 

Kmax -  największa  ilość  punktów  uzyskana  w  wyniku  oceny  kompozycji 
spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,

K - ilość punktów uzyskana w wyniku oceny  „kompozycja zdjęć” przez 
ofertę badaną.

W  kryterium  “kompozycja  zdjęć”  zdjęcia  będą  oceniane  w  punktacji  od  1  –  100  pkt, 
w następujących kategoriach: 

1. krajobrazy ( w 4 porach roku)  
2. krajobrazy i atrakcje z wizerunkiem turystów 
3. atrakcje turystyczne (budynki, muzea, itp. ) z zewnątrz oraz wnętrza obiektów

Oferty należy składać na załączonym formularzu.

Transport: wykonawca dostarcza   przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Termin  dostawy  zamówienia:    w  terminie  do   20.12.2011r.  (termin  płatności  do  60  dni  od 
dostarczenia przedmiotu zamówienia.)

Autor, w ramach niniejszego zamówienia,  przekaże wszelkie autorskie prawa  majątkowe do zdjęć 
z  możliwością  wykorzystania  ich  przez  Zamawiającego  i  partnerów  projektu  oraz  Urząd 
Marszałkowski  Województwa  Śląskiego,  na  wszystkich  polach  eksploatacji  bez  ograniczeń 
czasowych i terytorialnych z możliwością ich modyfikacji. 

Osoba do kontaktu: Karolina Jarosz  (32) 207 207 3, karolina.jarosz@silesia-sot.pl

mailto:karolina.jarosz@silesia-sot.pl


Za 
najkorzystniejszą  zostanie  wybrana  oferta,  która  uzyska  najwyższą  ilość  punków liczoną  wg ww. 
wzorów,  spełniająca  wszystkie  kryteria  podane  w  zapytaniu.  Ofertę  należy  sporządzić  podając 
również stawkę VAT za wykonaną usługę. Pod uwagę będzie brana wskazana cena brutto, i nawet w 
przypadku zastosowaniu w ofercie błędnej stawki VAT – Wykonawca związany jest wskazaną ceną  
brutto i tylko taką cenę będzie brał po uwagę Zamawiający, a ewentualne negatywne konsekwencje 
wynikające z błędniej wskazanej stawki VAT ponosi Wykonawca. 

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  rozpatrywania  ofert  Wykonawców,  których  oferta  w  pełni 
odpowiada wymogom niniejszego zapytania ofertowego. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów 
przedmiotu  zamówienia  określonego  powyżej  powoduje,  że  oferta  Wykonawcy  nie  będzie 
rozpatrywana.  Nie  będą  rozpatrywane  także  oferty  Wykonawców  zawierające  jakiekolwiek 
dodatkowe warunki czy wymogi. 

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty otwarcia ofert. 

Dodatkowe ustalenia:

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  podpisania  umowy  przedstawionej  przez  Zamawiającego  
w  terminie  5  dni  od  otrzymania  informacji  o  wyborze  oferty  o  treści  wskazanej  przez 
Zamawiającego.
 



 Formularz ofertowy
Wykonanie 2000 szt.  zdjęć do 6 przewodników krajoznawczych (turystycznych) prezentujących 
walory turystyczne województwa śląskiego i jego subregionów wraz z przekazaniem autorskich 
praw majątkowych. 

Nazwa firmy

Osoba do kontaktu + 
numer telefonu

Koszt  Cena netto 

VAT  23% (w zł) – w 
przypadku zastosowania innej 
stawki VAT należy wskazać ją 
wraz z podstawą zastosowania 

takiej stawki

Cena brutto

SUMA:

 

……………………………..
Imię, nazwisko, podpis


