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ZAMÓWIENIE PROFESJONALNEJ USŁUGI FOTOGRAFICZNEJ NA POTRZEBY DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH 

DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WM 2014-2020 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania - Zamawiający określa szczególne warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie 

oraz wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia lub innych środków dowodowych: 

a) posiadania wszelkich niezbędnych uprawnień do wykonywania operacji z użyciem 

bezzałogowych statków powietrznych (BSP) używanych w celach innych niż rekreacyjne 

i sportowe (świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego), 

wynikające z art. 95 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1580 z późn. zm.),  

b) posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) osób eksploatujących BSP, za szkody 

wyrządzone w związku z ruchem tych statków w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, na 

kwotę minimum 50 000,00 zł.  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj. Wykonawcy składający ofertę powinni wykazać, że wykonali należycie 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu sesji fotograficznej, w których byli 

fotografowani m. in. ludzie, obiekty, przedmioty, krajobrazy, w ilości, nie mniej niż 250 zdjęć każda, 

odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 30 000 

zł brutto każda; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą /osobami zdolnymi 

do wykonania zadania, o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia, 

odpowiadających warunkom określonym poniżej: 

a) fotograf (co najmniej 1 osoba) - każda ze wskazanych osób w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowała 

sesje fotograficzne, z których zdjęcia zostały wykorzystane w co najmniej 2 różnych publikacjach 

prasowych/ wydawniczych drukowanych/ elektronicznych, oraz która posiada nie mniej niż 5 autorskich 

dossier* z wykonanych sesji fotograficznych np. krajobrazy, przedmioty, osoby, architektury. 

* Przez dossier Zamawiający rozumie zestaw co najmniej 10 zdjęć, dotyczących jednej tematyki (np. 

architektury, wydarzeń, natury, ludzi, przedmiotu). 

2. Wykonawca wraz z ofertą przedłoży następujące dokumenty: 

a) Oświadczenia lub inne środki dowodowe, zgodnie z opisem w pkt 1. podpkt a) i b)  

b) Formularz oferty, zawierający informacje na temat kosztów przeprowadzenia zamówienia i informację 

na temat dostępu do portfolio w postaci adresu strony/ linka. 



c) Wykaz potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w realizacji usługi polegającej na wykonaniu 

profesjonalnych sesji zdjęciowych, zgodnie z opisem w pkt 1. podpkt 2). 

d) Wykaz osób do realizacji usługi polegającej na wykonaniu profesjonalnych sesji zdjęciowych, zgodnie 

z opisem w pkt 1. podpkt 3) a). 


