Wrocław, dnia 15.08.2009 roku
Zapytanie ofertowe
Dotyczy: dostarczenia zdjęć panoramicznych (sferycznych)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach działania 8.1
„Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” oś priorytetowa 8
„Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”. Wartość całego projektu:
900 800 zł. Termin realizacji 1.08.2009-31.07.2010 r. Wartość dofinansowania 85% (umowa UDAPOIG.08.01.00-02-135/09-00)

Szanowni Państwo,
Poszukujemy wykonawcy zdjęć panoramicznych (wraz z opracowaniem graficznym) na potrzeby
projektu „Stworzenie panoramicznego serwisu turystycznego dla Wrocławia i Dolnego Śląska”.
Prosimy o przesłanie oferty mailem, faxem, pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiście na adres
Agencji Fotograficznej Panoramica Jarosław Wieprow (adresy poniżej).
O ewentualnym wybraniu oferty zostaniecie Państwo poinformowani poprzez złożenie zamówienia.
Szczegółowe informacje:
1. Zamawiający:
PANORAMICA Agencja Fotograficzna Jarosław Wieprow
ul. Kamiennogórska 3/1
54-034 Wrocław
NIP 894-100-46-84
2. Tryb postępowania:
Wartość zamówienia dla całego zamówienia przekracza kwotę 14.000 euro
Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, efektywności, równego traktowania wykonawców, jawności i przejrzystości
postępowania.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego. 2.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niższego postępowania
bez wyłonienia oferty i bez podawania przyczyn.
3. Przedmiot zamówienia :
Zamówienie obejmuje:
Wykonanie 600 szt panoram sferycznych – I etap – do 31.10.2009

wykonanie 500 szt panoram sferycznych – II etap – do 15.01.2010
wykonanie 200 szt panoram sferycznych – III etap – do 28.04.2010
wykonanie 400 szt panoram sferycznych – IV etap – do 15.07.2010
Zdjęcia panoramiczne powinny posiadać wymiar 20 000 000 pikseli, w razie dużej różnicy w
oświetleniu powinny być wykonane w technice HDR. Zdjęcia powinny być dostarczone w formacie
jpg Equirectangular o wymiarach kontowych 360 stopni na 180 stopni i proporcjach boku 2 do 1.
Jako drugi format powinny być obrobione z udostępnionym przez Zamawiającego
oprogramowaniem mapa-panorama (opartą o silnik Flash), w szczególności powinny być
skonfigurowane z panelem nawigacji oraz w formatach cube.jpg i quicktime. Prawa autorskie do
zdjęć będą przeniesione na Zamawiającego bez możliwości ich publikowania przez składającego
ofertę. Dostarczane zdjęcia będą wykonywane na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska, w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem warunków atmosferycznych i realizowanych
przez Zamawiającego umów. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru zdjęć i odrzucenia zdjęć
nie spełniających oczekiwań jakościowych oraz zwiększenia lub zmniejszenia zakresu zamówienia.
Zmianie może również ulec termin realizacji.
4. Miejsce i czas składania ofert:
Faxem lub e-mailem
071/349-43-35
e-mail: panoramica@onet.eu
lub na adres:
PANORAMICA Agencja Fotograficzna Jarosław Wieprow
Ul. Karkonoska 10 lok 219 (budynek Polskiego Radia)
53-015 Wrocław
do dnia 15.09.2009 roku
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 511-519-200 lub osobiście w
biurze firmy.
5. Kryterium wyboru:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
– doświadczeniem oferenta
– jakością dotychczas wykonanych zdjęć
– cena zdjęć
6. Złożone oferty powinny zawierać:
- ofertę cenową z nazwą i adresem oferenta
- informacje o posiadaniu niezbędnej wiedzy i potwierdzonego doświadczenia oraz potencjału
technicznego, a także dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zapraszamy do składania ofert

