PTK-P.271.02.2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji fotograficznej sezonu letniego w Augustowie – panoram
sferycznych 360x180° oraz opracowanie i dostarczenie aplikacji internetowej do ich wyświetlania”
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
30 000 EURO

Zamawiający:
Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
E-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl
Tel. 087 643 42 10, fax 087 643 42 11
NIP 846-15-29-116
Adres do korespondencji: Urząd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
Osoba do kontaktu: Anna Samel, e-mail: anna.samel@urzad.augustow.pl, tel.: 532 364 016

Celem przygotowanej dokumentacji fotograficznej będzie promocja Augustowa oraz najważniejszych
atrakcji Augustowa, jak również dostępnych terenów inwestycyjnych.
I Opis przedmiotu i zakres zamówienia
Dokumentacja fotograficzna – panoramy sferyczne 360x180° oraz opracowanie i dostarczenie aplikacji
internetowej do ich wyświetlania
1. zdjęcia źródłowe należy wykonać przy słonecznej pogodzie i znikomym zachmurzeniu
nieba, poza określonymi datami wykonania zdjęć podczas wydarzeń
2. zdjęcia źródłowe należy wykonać z wysokości:
2.1 Panorama sferyczna z wysokości 400 metrów - 1 szt.


Widok na Augustów z lotu ptaka

2.2 Panorama sferyczna z wysokości 100-200 metrów – 15 szt.
W tym m.in.:


Molo radiowej Trójki i wyciąg nart wodnych,



Rynek Zygmunta Augusta,



Tereny inwestycyjne na skrzyżowaniu DK8 i DK61,
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Tereny inwestycyjne nad Nettą,



Tereny inwestycyjne ul. Turystyczna,



Tereny inwestycyjne w sąsiedztwie plaży POSTiW,



Rzeka Rospuda,



Rzeka Czarna Hańcza,



Jez. Necko i rz. Netta z widokiem na miasto,



Jez. Białe i Studzieniczne,



Błonia nad rz. Nettą podczas XXI Mistrzostw Polski w Pływaniu na Byle Czym w
dn. 31 lipca 2016 - niezależnie od pogody, 2 panoramy – 1 ok. godz. 16.00, 2 ok.
godz. 20.00.

2.3 Panoramy sferyczne z wys. do 10 metrów – max. 20 szt.
W tym m.in.:


Wyciąg nart wodnych.



Molo Radiowej Trójki.



Śluzowanie statku na śluzie Przewięź.



Kaplica Matki Boskiej Studzieniczańskiej w Studzienicznej



Tereny inwestycyjne na skrzyżowaniu DK8 i DK61,



Tereny inwestycyjne nad Nettą,



Tereny inwestycyjne ul. Turystyczna,



Tereny inwestycyjne w sąsiedztwie plaży POSTiW,



Rynek Zygmunta Augusta,



Koncert bluesowy na statku w dn. 23 lipca 2016, niezależnie od pogody, przy
zachodzie słońca,



Błonia nad rz. Nettą podczas XXI Mistrzostw Polski w Pływaniu na Byle Czym w
dn. 31 lipca 2016 - niezależnie od pogody, 2 panoramy – 1 ok. godz. 16.00, 2 ok.
godz. 20.00,



Wyścig łodzi wytrzymałościowych Necko Endurance na jez. Necko w dn. 9 lipca
2016,



Parada motocykli ul. Mostowa/Rynek Zygmunta Augusta w dn. 18 czerwca 2016,



VI Półmaraton Augustowski w dn. 11 września 2016.

3. Jakość materiałów fotograficznych:
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Panorama sferyczna z wys. 400 m - rozdzielczość min. 450 Mpx, preferowana
większa rozdzielczość,



Pozostałe panoramy – rozdzielczość min. 100 Mpx, preferowana większa
rozdzielczość.

4. Kąt widoków wynikowej panoramy: poziomo 360 stopni, pionowo 180 stopni.
5. Do każdej panoramy z wys. 400 i 100-200 m należy przekazać minimum 10 zdjęć
klasycznych w formacie JPG min. 45 Mpx, do każdej panoramy z wys. do 10 m należy
przekazać minimum 5 zdjęć klasycznych w formacie JPG min. 25 Mpx (łącznie
minimum 300 zdjęć).
6. Panoramy zostaną załadowane do Google Maps i Google StreetView i oznaczone, że
pochodzą z zasobów Zamawiającego.
7. Wszystkie pliki w formacie raw oraz dng wraz z informacją EXIF/IPTC, a także
wywołane do formatu tiff i jpg.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru zdjęć i odrzucenia zdjęć niespełniających
oczekiwań jakościowych.
9. Wymagania wobec aplikacji internetowej:
9.1 Docelowa lokalizacja aplikacji internetowej z prezentacją panoram to oficjalna
strona internetowa miasta: www.augustow.pl, dlatego też parametry techniczne
aplikacji (w tym jakość obrazu, wielkość okna, w którym wyświetlana będzie
aplikacja, a także wielkość pliku) powinny pozwolić na komfortowe korzystanie z
aplikacji przez użytkowników strony www.augustow.pl i wysoką jakość obrazu;
9.2 Poszczególne panoramy powinny ładować się bez opóźnień, wyświetlać się bez
problemu we wszystkich popularnych przeglądarkach bez konieczności instalacji
dodatkowych wtyczek i współpracować z systemem zarządzania treścią CMS (w
celu umieszczenia aplikacji na stronie www.augustow.pl);
9.3 Wykonawca powinien uwzględnić w kalkulacji ceny oferty koszty projektu
graficznego (obejmującego ewentualny retusz defektów przy uzgodnieniu zakresu
poprawek z Zamawiającym – tam gdzie to będzie technicznie możliwe), animacji i
elementów dynamicznych, które będą wykonane zgodnie z systemem
identyfikacji wizualnej Augustowa;
9.4 Pomiędzy panoramami można przechodzić na co najmniej trzy sposoby: 1) dzięki
mapce za pomocą nawigacji na poziomie mapki, 2) dzięki strzałkom lub innym
nawigatorom umieszczonym w widoku panoramy z opisem lub inną wskazówką
do jakiego miejsca kierują, 3) za pomocą wyboru miniatur panoram widocznych
w osobnym pasku/polu w oknie spaceru – np. w rozwijanym menu;
9.5 Nazwy lokalizacji poszczególnych panoram muszą być widoczne w głównym oknie
aplikacji, a dodatkowo poszczególne panoramy powinny posiadać krótkie opisy
miejsc, które przedstawiają. Opisy mają być widoczne dopiero po kliknięciu
użytkownika w ikonę symbolizującą opis miejsca;
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9.6 Panel administracyjny powinien pozwalać Zamawiającemu na dodawanie, edycję
i usuwanie opisów poszczególnych miejsc i własnych zdjęć klasycznych, jak
również wstawiania nagrań video w dowolnym miejscu aplikacji;
9.7 Oprawa graficzna, wygląd interfejsu, rozmieszczenie elementów, grafika,
kolorystyka powinna być charakterystyczna i stworzona zgodnie z systemem
identyfikacji wizualnej Augustowa;
9.8 Menu powinno być intuicyjne i zawierać najważniejsze dla użytkowników
informacje, a także moduł pomocy z wyjaśnieniem sposobu działania aplikacji;
9.9 Aplikacja musi oferować możliwość przybliżania i oddalania, obrót we wszystkich
kierunkach, za pomocą przycisków umieszczonych na prezentacji i scrolla myszki
oraz klawiatury komputera, opcjonalnie możliwość przełączenia aplikacji na pełen
ekran;
9.10

Wczytywanie dynamicznie w zależności od aktualnego widoku;

9.11

Optymalizacja do wyświetlania na urządzeniach mobilnych;

9.12 Technologia multiplatformowa (html5, flash); możliwość odtwarzania na
urządzeniach mobilnych, m.in.: tablet, smartfon;
9.13 Wersja off-line aplikacji z możliwością odtwarzania na komputerach bez
połączenia z Internetem;
9.14 Mapa ukazująca lokalizację panoram oraz aktualny kierunek i szerokość
widzenia terenu; panoramy muszą zostać połączone w spacer, który będzie
można oglądać na dwa sposoby: przechodzenie z panoramy do panoramy
poprzez aktywny hot spot umieszczony na panoramach oraz wybór panoramy z
interaktywnej mapy;
9.15

Możliwość umieszczania hotspotów informacyjnych na panoramie;

9.16

Menu w języku polskim, angielskim, rosyjskim;

9.17

Wszystkie opisy w języku polskim, angielskim, rosyjskim;

9.18

Wszystkie panoramy sferyczne muszą być opisane tekstem pisanym;

9.19 Wszystkie interaktywne przyciski muszą wyświetlać krótki opis (funkcja,
miejsca) po najechaniu myszką;
9.20

Panoramy muszą zawierać:


Opcja przybliżenia, oddalenia, samoczynnego obrotu;



Dodatkowe tryby oglądania panoram tj. Fish Eye.
architektoniczny oraz stereograficzny;



Aktywne przejście do innej panoramy, linku;



Dodane zdjęcia klasyczne dostarczone przez Zamawiającego;
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9.21 Aplikacja zawierać będzie szczegółową instrukcję dla Zamawiającego dot.
wprowadzania własnych opisów, zdjęć, zmian do aplikacji.
10. Prawa autorskie
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ramach zaproponowanego wynagrodzenia, z dniem
przekazania dzieła, wszystkie przysługujące mu majątkowe prawa autorskie i prawa do zezwalania na
wykonywanie praw zależnych do dzieła, dotyczące:


utrwalanie dzieła na wszystkich możliwych nośnikach,



zwielokrotnianie dzieła każdą techniką,



publicznego udostępniania, rozpowszechniania, odtwarzania i nadawnania dzieła w ten
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,



wykorzystania i udostępniania dzieła na wszelkich polach eksploatacji, w tym: na stronach
internetowych, materiałach wydawanych na nośnikach elektronicznych, reklamach,
materiałach drukowanych, w publikacjach prasowych, w materiałach promocyjnych,
folderach, ulotkach i plakatach promocyjnych,



prawo do udzielenia nieodpłatnej sublicencji,



przetwarzania, dokonywania opracowań, adaptacji, nanoszenie poprawek do dzieła przez
innych twórców bez konieczności uzyskiwania zgody wykonawcy.

Przeniesienie praw autorskich do dzieła nastąpi bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych
oraz bez możliwości ich odebrania Zamawiającemu.
II Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Przekazanie dokumentacji fotograficznej wraz z aplikacją internetową wraz z przekazaniem
majątkowych praw autorskich nastąpi do dnia 30 października 2016 r.
III Informacja o zakresie oferty
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
IV Miejsce i termin składania ofert
Pisemne oferty, w zamkniętych kopertach i z płytą CD zawierającą przedstawianą dokumentację
fotograficzną zrealizowaną przez Wykonawcę z adnotacją „Oferta na wykonanie dokumentacji
fotograficznej sezonu letniego w Augustowie” należy składać pisemnie do dnia 23.05.2016 r. do godz.
15:00 na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pokój nr 7. Oferty,
które wpłyną po tym terminie nie będą przedmiotem oceny Zamawiającego, będą zwrócone bez
otwierania. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do złożenia ofert.
Jawne otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.05.2016 r. o godz. 15:05 w Urzędzie Miejskim w
Augustowie ul. 3 Maja 60, pok. nr 26.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości cenę wykonania zamówienia, natomiast nie
przewiduje prezentacji przedłożonych materiałów fotograficznych.
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V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w
zakresie odpowiadającym profilowi zamówienia, zgodnie z wymogami ustawowymi.
Warunek Zamawiający uzna za spełniony po przedstawieniu oświadczenia
Wykonawcy – załącznik nr 1.
1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Warunek Zamawiający uzna za spełniony po przedstawieniu min. 3 wykonanych
panoram sferycznych przez Wykonawcę wykonanych z wysokości co najmniej 150
metrów o rozdzielczości min. 450 Mpx, i min. 1 aplikacji internetowej o
właściwościach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat,
przy czym aplikacja będzie potwierdzona stosownymi referencjami potwierdzającymi
należyte wykonanie zamówienia.
1.3 znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i
terminowe wykonanie zamówienia, nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono
upadłości, nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie, złożą ważną
ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert.
Warunek Zamawiający uzna za spełniony po przedstawieniu oświadczenia
Wykonawcy – załącznik nr 1.
1.4. Wykonawca w ramach tego warunku zobowiązany jest do wykazania, że posiada
opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument, potwierdzający posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności
zgodnej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę 20 000,00 zł.
Ocena tego warunku na podstawie przedstawionych dokumentów, wg formuły
spełnia/nie spełnia.
1.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia w
stosunku do żadnego z Wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału poprzez
zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, poprzez sprawdzenie, czy oferta została złożona
na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
VI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty
1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria oraz ich wagę:
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cena przedmiotu zamówienia - 60% (60 pkt), jakość - 40% (40 pkt).
Sposób obliczenia punktów w kryterium cena:
cena najniższej złożonej oferty
Cena: PC = -------------------------------------------- x 60%
cena badanej oferty
gdzie, PC oznacza ilość punktów w kryterium cena.

Sposób obliczenia punktów w kryterium jakość:
ilość pkt badanej oferty ( j1+j2)
Jakość: PJ = --------------------------------------------------------------- x 40 %
ilość pkt oferty z największą ilością pkt
gdzie, PJ oznacza ilość punktów w kryterium jakość
przy ocenie jakości przedstawionych min. 3 wykonanych panoram sferycznych przez
Wykonawcę wykonanych z wysokości co najmniej 150 metrów o rozdzielczości min. 450 Mpx,
i min. 1 aplikacji internetowej o właściwościach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia w
ciągu ostatnich 3 lat
Punktacja w kryterium jakość – dokumentacja fotograficzna:
j1 – jakość panoram sferycznych (wysoka rozdzielczość panoram, możliwość pogłębionego
zoomu) – max 10 punktów
j2 – nowoczesność i szybkość działania aplikacji internetowej, zgodność aplikacji z opisem
przedmiotu zamówienia, estetyka oprawy graficznej – max 10 punktów
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (suma
punktów za oba kryteria: cena i jakość).
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena winna być wyrażona w polskich złotych, liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku w kwocie netto, brutto i podatkiem vat.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty, które uzyskały taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te
oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym w wezwaniu.
5. Wykonawca składając ofertę dodatkową nie może zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w
złożonych ofertach.
6. Koszt przygotowania oferty ponosi Oferent.
VII. Postanowienia końcowe
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1. Oferty złożone po terminie wskazanym w powyższym zaproszeniu do składania ofert będą
zwrócone oferentom bez otwierania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej oferty wśród najkorzystniejszych w
przypadku, gdy wcześniej wybrany Wykonawca nie zdecyduje się na podpisanie umowy o wykonanie
zamówienia.
3. Zastrzega się prawo do odwołania postępowania, niedokonania wyboru żadnej oferty oraz
przesunięcia terminu na składanie ofert, bez podania przyczyny i w każdym czasie.
4. Z tytułu nieprzyjęcia oferty lub niewybrania żadnej oferty, oferentowi nie przysługują żadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego związanych z Zapytaniem Ofertowym oraz złożoną ofertą (a
także związanych z unieważnieniem).
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