
 

 

    Rumia, 13.05.2020 r. 

Rozeznanie Cenowe   nr 521/2020/01 

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu 

przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie 

Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania propozycji  cenowych na:  Zakup licencji dla 10  

krótkich filmów z gatunkami zwierząt typowych dla łąk nadmorskich  rezerwatu Beka. 

I. PROWADZĄCY ROZEZNANIE CENOWE:  

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą przy ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki 

II. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Niniejsze rozeznanie cenowe prowadzone jest w oparciu o „Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 

2. Filmy z gatunkami zwierząt będące przedmiotem rozeznania wykorzystane zostaną w serwisie 

internetowym rezerwatu Beka oraz w aplikacji mobilnej o przyrodzie rezerwatu. 

III. PRZEDMIOT ROZEZNANIA CENOWEGO:  

1. Kod CPV : 92312250-8 Usługi świadczone przez  indywidualnych artystów 

2.   Filmy  mają dotyczyć następujących gatunków zwierząt typowych dla łąk nadmorskich  rezerwatu 

Beka : 

 Gęgawa (Anser anser) - stado w locie i/lub gęgawy żerujące na łące 

 Żuraw (Grus grus) - żurawie w locie i/lub żerujące 

 Świergotek łąkowy (Anthus pratensis) - ptak siedzący na słupku, żerdzi itp. i/lub lot tokowy 

 Czajka (Vanellus vanellus) - ptaki na łące i/lub lot tokowy samca 

Krwawodziób (Tringa totanus)- ptak(i) na łące, siedzący na żerdzi, pieńku itp. i/lub lot  tokowy 

 Kszyk (Gallinago gallinago)- ptak żerujący i/lub lot tokowy samca 

 Skowronek (Alauda arvensis) - lot tokowy i/lub ptak(i) na łące, siedzący żerdzi itp. 

 Szpak (Sturnus vulgaris) - stado w locie i/lub szpaki żerujące na łące 

 Pliszka żółta (Motacilla flava) - ptak (ptaki) żerujący i/lub siedzący na słupku, żerdzi itp.,   

  Nurogęś (Mergus merganser) - ptaki na wodzie i/lub wodzące młode 

Na każdy z filmów Oferent udzieli Zamawiającemu licencji niewyłącznej na okres 5 lat.  Po  upływie 

tego okresu licencja przekształci się w licencję niewyłączną na czas nieokreślony z  terminem 

wypowiedzenia  na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. 

Powyższa  licencja będzie obejmowała zgodę na wykorzystanie filmu  poprzez  zamieszczenie go 

w serwisie internetowym rezerwatu Beka oraz w aplikacji mobilnej o przyrodzie rezerwatu  

w  związku z realizacją projektu „Zrównoważona turystyka i  ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu 

przyrody Beka” na następujących polach eksploatacji: 

a) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w  miejscu i w czasie przez siebie wybranym – (udostępnianie w Internecie i innych mediach 

cyfrowych). 



 

 

b) utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie dzieła na nośnikach optycznych 

i  elektronicznych, w tym w postaci CD-ROM, przenośnych nośnikach danych, twardych 

dyskach oraz w systemie online w taki sposób, aby jednoczesny dostęp do niego miała 

nieograniczona liczba osób; 

c) wprowadzanie (utworu) do pamięci komputera  

3. Wymagania dotyczące filmów: 

 Czas filmu: ok.30 sek. 

 Wysoka jakość i ostrość  obrazu –  minimum  Full HD 192X1080 

 kodek H264, format kompresji 25 mb/s 

 Ujęcie ptaków obrazuje charakterystyczne cechy diagnostyczne gatunku. W zbliżeniach 

sylwetka zajmuje co najmniej ¼ kadru. 

 Gatunki zwierząt pokazane w naturalnym środowisku, nieodbiegającym od siedliska łąk 

nadmorskich rezerwatu Beka. 

IV . TERMIN DOSTAWY  

Umowa licencyjna dotycząca filmów ma zostać podpisana  w czerwcu 2020 r.   

V. Propozycja cenowa może dotyczyć dowolnej liczby filmów spośród wymienionych w  pkt  III.2, 

należy podać łączną cenę za wszystkie oferowane filmy , liczbę filmów oraz cenę za 1 film 
(w  rozbiciu na poszczególne składniki tj.: cenę netto, Vat i cenę brutto).   

Propozycję cenową, należy przesłać na adres: zamówienia@otop.org.pl do  dnia  18.05.2020 r .  

 

VI. PRAWA AUTORSKIE  

1. Składając ofertę  na  sprzedaż  Licencji  w  trakcie postępowania Oferent będzie składał  oświadczenie, 
że: 

a. przysługują mu nieograniczone i wyłączne prawa autorskie do utworu (osobiste i majątkowe), 

w  tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich w odniesieniu 

do utworu; 

b. może rozporządzać prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia 

i  wykonywania  umowy w ramach niniejszego zapytania ofertowego; 

c. korzystanie z utworu nie narusza (oraz nie będzie naruszać) majątkowych i osobistych praw 

autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich; 

d. utwór został przez niego wykonany osobiście i nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją 

cudzego utworu. 

2. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia 

przysługujących im praw autorskich w wyniku korzystania przez Zamawiającego( (Licencjobiorcę) 

z  utworu w zakresie określonym przez niniejszą umowę Zamawiający(Licencjobiorca) zawiadomi 

o  tym fakcie niezwłocznie Oferenta (Licencjodawcę), który zobowiązuje się do przejęcia 

powyższych roszczeń.  

3.  Oferent przeniesie w ramach Wynagrodzenia na Zamawiającego tytuł własności do nośników, na 

których Przedmiot Zamówieniowa jest utrwalony. Przeniesienie będzie skuteczne z chwilą zapłaty 

Wynagrodzenia, a nośniki zostaną przekazane Zamawiającemu z chwilą podpisania Protokołu. 
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4. Zapłata Wynagrodzenia przedstawionego przez Oferenta w ofercie złożonej w przyszłym 

postępowaniu wyczerpie jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy z tytułu udzielenia licencji 

niewyłącznej do przedmiotu zamówienia na wszystkich Polach Eksploatacji, wymienionych w ust. 2.  

rozdz. III. 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Adres do korespondencji: Pomorskie Biuro OTOP, 84-230 Rumia, ul. Lipowa 4. 

2. Dodatkowych informacji udziela: Hanna Rachwald, nr telefonu/fax: 58 341 26 93, e-mail: 

hanna.rachwald@otop.org.pl 

3. Informacja dotycząca danych osobowych oferentów 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informujemy, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup licencji dla 10  

krótkich filmów z gatunkami zwierząt typowych dla łąk nadmorskich  rezerwatu Beka ,  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 19.07.2017 (sekcja 6.5.2 pkt 19);   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2028 r., zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie zasad przechowywania i udostępniania dokumentów związanych z realizacją projektów 

dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

wynikającym z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1; 

                                            
1
 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z „Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników. 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w  art.  18 ust. 2 RODO2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.  6  ust.  1   lit.  c RODO.  

 

4. Oświadczamy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. 
   Informacja ta ma na celu wyłącznie rozeznanie rynku. 

 

                                            
2
 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


