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Zapytanie ofertowe 

 
Gmina Stronie Śląskie zaprasza do składania ofert na usługę wykonania profesjonalnych zdjęć 

promocyjnych wykonanych na terenie Gminy Stronie Śląskie, do wykorzystania w materiałach promujących 
turystykę w Gminie Stronie Śląskie. 
Przedmiot zamówienia 
Ilość zdjęć: 25 
Tematyka zdjęć: turystyka wiejska, turystyka piesza, rowerowa, narciarska i wodna, przy czym zdjęcia powinny 
przedstawiać osoby uprawiające daną formę turystyki/aktywności, 

                 pejzaŜe górskie, produkty lokalne (np. rękodzieło),  
                 zdjęcia panoramiczne Stronia Śląskiego, zdjęcia zabytków Stronia Śląskiego.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzgodnieniu z Wykonawcą, do ustalenia proporcji podziału zdjęć w 
wyŜej wymienionych kategoriach.  
Parametry techniczne zdjęć: 
― zdjęcia cyfrowe minimum 5000 pikseli - dłuŜszy bok, krótszy wynikowo, 
― kaŜde zdjęcie naleŜy dostarczyć w formacie Tiff w wersji niezmienionej i JPG o minimalnym stopniu 
kompresji w wersji uwzględniającej ewentualną edycję w programie graficznym, 
― przestrzeń kolorystyczna Adobe RGB, 
― zdjęcia panoramiczne wykonane obiektywem szerokokątnym (ogniskowa minimum 17 mm), 
― zdjęcia muszą być wykonane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, bardzo dobrej widoczności i 
optymalnym nasłonecznieniu/oświetleniu. 
Oferent powinien dysponować umiejętnościami i doświadczeniem w wykonywaniu fotografii reklamowej, 
potwierdzonymi odpowiednim portfolio, którego opis stanowić będzie część oferty (przykłady zrealizowanych 
projektów, itp.). 
Termin wykonania zamówienia: do 10 stycznia 2013 r. 
Kryterium oceny ofert:  
cena: 100 %  
pozostałe kryteria: 0% 
 
Ofertę prosimy przesłać pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną na adres: 
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim 
ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie 
fax. 74 811 77 32, tel. 74 811 77 22, email: strategia@stronie.pl 
W terminie do dnia: 26 września 2012r. do godz. 15.30. 
Załącznik: formularz oferty. 
 
Osoba do kontaktu: 
Monika Ciesłowska, Referent ds. strategii i rozwoju gminy 
tel. 74 811 77 22, strategia@stronie.pl. 

Zamawiający 
 

 
 

 
Projekt „Aktywni z natury – rozwój  i promocja produktów turystycznych w Masywie ŚnieŜnika” współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budŜetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis 

„Przekraczamy granice” 


