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Wielogłowy, 06.04.2020 r. 

Zamawiający 

Fundacja Horyzont360 
33-311 Wielogłowy  153 
REGON: 366181423, NIP: 7343545004 
e-mail: fundacja@fundacjahoryzont360.pl 
www.fundacjahoryzont360.pl 
tel. 184477115 
 
 

Dot.  Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 
 
 
Dot.  zapytania na wykonanie i dostarczenie autorskich zdjęć do albumu prezentującego 

unikalne zasoby naturalne, walory krajobrazowe i kulturalne oraz turystyczne gmin: Gródek nad 

Dunajcem (PL) oraz Gminy Lendak (SK). 

W odpowiedzi na wiadomość z dnia 04.04.2020 r. przesłaną drogą mailową, Zamawiający przekazuje 

pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami: 

Pytanie nr 1: 

Zamawiający informuje, że termin wykonania zadania po podpisaniu umowy wynosi 120 dni, natomiast 

w innym punkcie jest zapis, że zdjęcia mają przedstawiać ofertę turystyczną w różnych porach roku 

(wiosna, lato, jesień, zima). Analizując zapytanie ofertowe, można stwierdzić, że termin zakończenia 

upłynie latem tego roku, co więc z pozostałymi porami roku? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie będzie analizował kiedy Wykonawca wykonał dane zdjęcia oraz czy zrobił je sam czy 

też nabył prawa do zdjęć innych autorów.  Zamawiający wymaga aby zdjęcia dotyczy 4 pór roku. 

Pytanie nr 2: 

Proszę o informację, czy będzie przedstawiona lista miejsc, atrakcji, budynków itp. (dokładnych 

lokalizacji), które należy sfotografować wraz z liczbą zdjęć, czy będzie przedstawione to ogólnie: 

atrakcje turystyczne (dowolne) – xxx zdjęć, itp. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przekaże minimalną listę z wykazem miejsc/obiektów/atrakcji do sfotografowania. 

Pozostałe zdjęcia będą inwencją twórczą Wykonawcy. 

Pytanie nr 3: 

Proszę o informację, czy będzie podana lista gatunków zwierząt – oraz liczba zdjęć dla każdego 

gatunku, czy będzie to tylko ogólna liczba zdjęć (np. w zależności od napotkanych). 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie będzie wykazywać konkretnych gatunków zwierząt. Wymagane jest, aby zdjęcia 

obejmowały  występujące na obszarze objętym wykonaniem zdjęć zwierzęta, gady, płazy, ptaki, owady. 

Kluczowe jest aby zaprezentować piękno środowiska naturalnego oraz jego różnorodność na obszarze 

gmin objętych zleceniem.  
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Pytanie nr 4: 

Proszę o informację, czy zdjęcia z wydarzeń będą dotyczyć konkretnych imprez, czy dowolnych wg 

pomysłu wykonawcy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wskaże minimalną liczbą wydarzeń, które należy objąć usługą.  

Pytanie nr 5:  

Proszę o informację co Zamawiający rozumie poprzez zwrot „wysoka jakość dokumentalna” 

wykonanych zdjęć. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Jako wysoką jakość dokumentalną, Zamawiający rozumie zdjęcia dotyczące obiektów kultury w 

szczególności obiektów zabytkowych, historycznych, które muszą ukazywać unikalne walory kulturowe 

i historyczne tych obiektów. 

Pytanie nr 6: 

W treści zapytania jest informacja, że Zamawiający wymaga wykonania 600 zdjęć spośród których 

wybierze 300. Proszę o informację, czy 600 zdjęć ma być poddane najpierw wszelkiej korekcie 

graficznej, a następnie Zamawiający wybierze z nich 300 sztuk, czy najpierw Zamawiający wybierze 

300 sztuk zdjęć ,które dopiero w kolejnym kroku (tylko te wybrane) zostaną poddane obróbce graficznej. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Obróbce graficznej poddane będzie tylko wybrane 300 zdjęć. 

Pytanie nr 7: 

Zamawiający wymaga wykonania i dostarczenia zdjęć lotniczych (w tym przy użyciu drona), czy zdjęcia 

lotnicze mogą być wykonane TYLKO przy użyciu drona, czy Zamawiający wymaga wykonania zdjęć 

lotniczych w inny sposób np. z helikoptera? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie zdjęć tylko z drona. 

Pytanie nr 8: 

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez osobę fizyczną nie prowadzącą 

działalności gospodarczej? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ofertę może złożyć każdy podmiot spełniający wymogi zapytania w tym osoba fizyczna nieprowadząca 

działalności gospodarczej. 

Pytanie nr 9: 

Proszę o informację, czy jest możliwość zmiany w przedmiocie zamówienia polegającej na zmianie 

zapisu: „Wykonawca wykaże się, iż posiada doświadczenie w realizacji zamówienia w postaci 

należytego wykonania co najmniej 3 usług na kwotę minimum 2000 zł brutto każda” na zapis: 

„Wykonawca wykaże się, iż posiada doświadczenie w realizacji zamówienia w postaci należytego 

wykonania co najmniej 3 usług na kwotę minimum 6000 zł brutto łącznie” 
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Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści zapytania w zakresie kryterium oceny ofert.  

 

 

 

(-) Monika Bochenek 

................................................................................. 
(podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 

 


