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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Przedmiot Zamówienia 

Usługa udzielenia i zapewnienia dostępu do banku zdjęć 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

Usługa udzielenia i zapewnienia dostępu do banku zdjęć. 

 

II. Szczegóły zamówienia: 

Przedmiot zamówienia 
Liczba 
dostępów  

Usługa udzielenia i zapewnienia dostępu do banku zdjęć 
Adobe Stock w ilości 40 pobrań utworów (np. zdjęć, 
ilustracji, grafik wektorowych, wideo, szablonów 
graficznych) w miesiącu przez okres 12 miesięcy 

lub 

usługa udzielenia i zapewnienia dostępu do usługi 
równoważnej 

2 po 40 pobrań w 

miesiącu na okres 

12 miesięcy 

 

III. Minimalne wymagania techniczne dla dostępu do banku zdjęć Adobe Stock oraz dla usługi równoważnej 

1. Możliwość pobrania utworów do wyboru: 

a) zdjęć (w formacie JPEG bez kompresji); 

b) ilustracji (w formacie JPEG bez kompresji); 

c) wektorów (z rozszerzeniem do wyboru pomiędzy: AI, EPS oraz SVG); 

d) szablonów (z rozszerzeniem do wyboru pomiędzy: INDD, INDT oraz AI). 

2. Usługa powinna oferować Zamawiającemu możliwość pobrań spośród minimum 80 milionów zasobów 

utworów zawartych w bazie w formie tj. zdjęć, ilustracji, grafik wektorowych, wideo, szablonów 

graficznych do wyboru.  

3. Usługa musi pozwalać na dowolne wykorzystanie pobranych utworów/materiałów zawartych w bazie 

bez daty wygaśnięcia oraz ograniczeń terytorialnych.  

4. Usługa musi pozwalać Zamawiającemu na wykorzystywanie utworów/materiałów zawartych w bazie 

bez ograniczeń m.in.: na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w e-mail marketingu, 

w reklamach, w materiałach do druku i innych.  
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5. W przypadku niewykorzystania miesięcznego limitu pobrań kolejny limit pobrań zostaje powiększony o 

niewykorzystaną ilość utworów tj. zdjęć, ilustracji, wektorów, szablonów i grafik aż do końca trwania 

umowy.  

6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do banku zdjęć na okres 12 miesięcy od daty 

uruchomienia usługi. 

7. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne zapewnionej usługi, w tym również za ewentualne 

roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w 

tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory 

użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem usługi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z powyższych praw, 

dotyczące przedmiotu zamówienia, będą dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy. 

 

 

IV. Informacje dodatkowe 

1. Płatność z góry jednorazowo za cały rok.  

2. Zamawiający obecnie korzysta z usługi Adobe Stock. W przypadku dostarczenia identycznej usługi 

dopuszczona jest możliwość wznowienia jej na koncie Zamawiającego. Obecna umowa trwa do dnia 16 

czerwca 2021 roku. Następna umowa może być podpisana nie wcześniej, niż 17 czerwca 2021 roku.  

3. Wykonawca uruchomi usługę w ciągu 1 dnia roboczego od podpisania umowy. 

4. Umowa zostanie podpisana na okres trwania usługi.  

5. W sytuacji gdyby usługa nie działała poprawnie, Wykonawca zapewni wsparcie techniczne dla 

Zamawiającego przez okres trwania umowy.  

 


