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Zapytanie ofertowe 

nr 1/3/2021 z dnia  26.03.2021 

 

I. Informacje ogólne: 

Zamawiający : Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty” 
ul. Langiewicza 29 a, 35-085 Rzeszów, NIP 8133225481 

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu transgranicznego pt. „Karpackie 
Gwiezdne Niebo” PLBU.01.02.00-UA-0809/19-00 

 

II. Opis przedmiotu  zamówienia: 

Przedmiot zamówienia dotyczy przygotowania raportu pn. „Możliwości rozwoju astroturystyki  
na terenie Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady i jego otoczenia wraz z propozycjami 
nowych produktów astroturystycznych i turystyki przyrodniczej” oraz  przygotowanie fotografii 
i filmów promocyjnych  z różnych miejsc obszaru PGN Bieszczady. 

Zakres wymaganych usług szczegółowo określa Załącznik nr 1. 

Rodzaj umowy: umowa o dzieło.  

III. Wymagania jakie musi spełnić ekspert  ds. rozwoju astroturystyki O udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania 
niezbędnej wiedzy, doświadczenia i zdolności technicznej. Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie przed upływem terminu składania 
ofert co najmniej dwóch usług w zakresie promocji turystyki przyrodniczej i kreowania 
nowych produktów turystycznych lub jedną publikację naukową z dziedziny turystyki 
przyrodniczej, w tym astroturystyki. 

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający 
oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym. 

IV. Planowany termin wykonania zadania: 120 dni od dnia podpisania umowy. 

V. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty   

1. Kryteria, jakimi będziemy się kierować przy wyborze najlepszej oferty do realizacji 
zamówienia, to: 
● Kwota oferty za wykonanie zamówienia – 100%  



 

 

 

 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego 
wyniku bez podawania przyczyn. Oferentom nie przysługuje odszkodowanie z tytułu 
odwołania lub unieważnienia postępowania. 

 

VI. Sposób, termin i miejsce składania ofert: 

1.Ofertę należy przedstawić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego 
zapytania (oferta wraz z podpisaną informacją RODO). 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 02.04.2021 r. do godz. 12.00 

3. Ofertę prosimy składać mailem na adres poczty elektronicznej horyzonty@man.rzeszow.pl 
podając w tytule „Oferta na wykonanie usługi eksperta  ds. rozwoju astroturystyki”  

Jednocześnie proszę o niezwłoczne dostarczenie do siedziby Zamawiającego lub przesłanie 
pocztą podpisanej oferty w formie papierowej na adres Zamawiającego: Stowarzyszenie na 
rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty” ul. Langiewicza 29a, 35-085 
Rzeszów, podając na kopercie tytuł „Oferta na wykonanie usługi eksperta  ds. rozwoju 
astroturystyki” 

 

 W razie pytań prosimy o kontakt: 

 

Anna Latusek 

 

tel. 731001447 lub  697602608 

horyzonty@man.rzeszow.pl 
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Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego nr 1/3/2021 z dnia 26.03.2021 

Zakres prac eksperta ds. rozwoju astroturystyki . 

1. Przygotowanie raportu pn.: Możliwości rozwoju astroturystyki  na terenie Parku 
Gwiezdnego Nieba Bieszczady i jego otoczenia wraz z propozycjami nowych produktów 
astroturystycznych i turystyki przyrodniczej. 

Zawartość raportu: 

1. Analizy 

a. analiza obecnego stanu astroturystyki na badanym obszarze; 

b. analiza najważniejszych produktów turystyki przyrodniczej, ze szczególnym 
uwzględnieniem produktów komplementarnych od produktów astroturystyki; 

c. propozycje stworzenia nowych produktów astroturystyki wraz z turystyką przyrodniczą 
(min. 10 propozycji) w tym produktów transgranicznych, wraz z informacją o proponowanych 
partnerach (instytucjach, organizacjach, firmach turystycznych, itp.) do tworzenia tych 
produktów; 

d. propozycje działań promujących astroturystykę, w tym wykorzystujących nowoczesne 
sposoby komunikacji; 

e. wskazanie min. 10 miejsc i obiektów najbardziej dogodnych dla uprawiania astroturystyki 
na badanym obszarze np. takich jak np.: parking na przełęczy Wyżnej (astrofotografia i 
pokazy nocne) czy Otryt- okolice schroniska itp.;.  

Wykonawca dostarczy dokumentację fotograficzną wybranych miejsc i obiektów: 

- zdjęcia krajobrazowe dzienne i nocne (2+2)- w rozdzielczości  min. 3000x2000 pikseli. 

- zdjęcia typu „fisheye” obejmujące 360 x 90 stopni  (dzienne oraz  nocne niebo wraz z 
horyzontem) w rozdzielczości  ok. 2000x2000 pikseli. Ewentualnie zdjęcia typu 360x180 
stopni  w rozdzielczości ok. 4000x2000 pikseli. 

2. Fotografie promocyjne  z różnych miejsc obszaru PGN Bieszczady (w jakości min. 
3000x2000 pikseli): 

• krajobrazowe i przyrodnicze - dzienne i nocne (5+5) 

• gwiezdnego nieba (startrails, w tym z horyzontem - 3, wybrane obiekty na niebie- 3, duże 
obszary nieba nad horyzontem- 4) 

3. Filmy promocyjne  z różnych miejsc obszaru PGN Bieszczady (w jakości min. 1920x1080 
pikseli) 

• krajobrazowe i przyrodnicze-  dzienne i nocne ( ok. 2+2 po min. 2 minuty)- z min. 2 miejsc 

• gwiezdnego nieba (startrails – 3 x po min. 1 minuta, wybrane obiekty na niebie – 3 x po 
min.  1 minuta) – z min. 3 miejsc 

• poklatkowe, dzienne i nocne (3+3 x min. 1 minuta) z min. 3 miejsc 



 

 

 

 

Filmy powinny być wykonane w jakości umożliwiającej wykorzystanie do filmów 
promocyjnych realizowanych w projekcie (stabilne, dobrze doświetlone, ostre itp.) 

 

Zasady pracy: 

1. Ekspert będzie współpracował  oraz  prowadził bieżącą wymianę informacji z innymi 
ekspertami pracującymi w projekcie, w tym ekspertami partnera ukraińskiego projektu, którzy 
opracują podobny raport dla  Parku Ciemnego Nieba Zakarpacie.  

2. Ekspert może wykorzystać do realizacji zadania sprzęt fotograficzny i astronomiczny 
zakupiony w ramach projektu.  Powinien go zwrócić w nienaruszonym stanie technicznym po 
zakończeniu prac. 

3. Czas realizacji opracowania: max. 120 dni od daty podpisania umowy. Wersja robocza 
raportu powinna być dostarczona w ciągu 90 dni daty podpisania umowy. 

4. Ekspert może do celów konsultacji, badań oraz zbierania opinii wykorzystać strony 
internetowe projektu. W tym celu powinien przygotować odpowiednie formularze, do 
zamieszczenia na stronie. 

 

Wyniki prac eksperta: 

1. Raport dotyczący możliwości rozwoju astroturystyki  na obszarze PGN Bieszczady i jego 
otoczenia, ze zdjęciami dokumentującymi. Wielkość raportu to min. 40 000 
znaków+fotografie i ewent. grafiki. 

2. Przygotowanie prezentacji podsumowującej  działania eksperta – od 15 do 30 min czasu 
trwania . 

3. Wygłoszenie prezentacji podsumowującej działania eksperta oraz zawartość 
opracowanego dokumentu  w czasie 2 imprez projektowych: 

• Warsztaty dla astroprzewodników (planowane miejsce – Stuposiany) 

• Konferencja projektowa w Użgorodzie – osobiście lub zdalnie przez sieć Internet  

4. Przygotowanie i wyrażenie zgody na wykorzystanie w projekcie fotografii: 

• dokumentujących działania eksperta (np. działania w terenie) – min. 3 sztuki 

• ilustrujących opracowanie eksperta i zdjęć do wykorzystania w celach promocyjnych 
projektu-min 20 sztuk.  

Zamawiający będzie miał możliwość wyboru zdjęć z pośród większej ilości 
zaprezentowanych przez Wykonawcę. 

5. Przygotowanie i wyrażenie zgody na wykorzystanie w projekcie filmów promocyjnych – 
w łącznej  długości min. 20 minut. 

  



 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego nr 1/3/2021 z dnia 26.03.2021 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Imię i nazwisko lub nazwa oferenta: 

………………………….………………………………………………………………………………... 

Adres:…………………………………………………. ………………………….……………………. 

Tel.:………………………………….…………;   E-mail: ……………………………………………. 

 

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonanie usług pełnienia funkcji eksperta  
ds. rozwoju astroturystyki w projekcie „Karpackie Gwiezdne Niebo” PLBU.01.02.00-UA-
0809/19-00 składam ofertę na realizację usługi zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 
zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym nr 1/3/2021 z dnia 26.03.2021 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: …………………………….zł brutto. 

Słownie ………….…………………………………………………………………….. zł brutto. 

 

2. Jednocześnie oświadczam, że: 

● posiadam odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do pełnienia funkcji eksperta            
ds. rozwoju astroturystyki  

● w okresie do dnia upływu składania ofert wykonałem/am co najmniej dwie usługi w 
zakresie promocji turystyki przyrodniczej i kreowania nowych produktów 
turystycznych lub przygotowałem/am jedną publikacje naukową z dziedziny turystyki 
przyrodniczej w tym astroturystyki. 

● znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia i nie zalegam z płatnością podatków do urzędu skarbowego oraz z 
opłatą składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

● uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc od upływu terminu 
na składanie ofert. 

 

…………………………………    ………………………………... 

Podpis                                                                                   Data, miejscowość 



 

 

 

 

Informacja RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 ((Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Informuję, że:  

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności 
i Transferu Technologii „Horyzonty” ul. Langiewicza 29 a, 35-085 Rzeszów, 
horyzonty@man.rzeszow.pl  

2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 
można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: horyzonty@man.rzeszow.pl Państwa 
dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) realizacji, udokumentowania i rozliczenia warsztatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i 
c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

b) wykorzystania wizerunku – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

c) przetwarzania danych kontaktowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

 
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów 
powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na 
podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy pocztowi, 
kurierzy oraz obsługa informatyczna.  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu utrzymania celu projektu.  

5. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy 
podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje 
Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.  

6. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu 
przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. 

7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r 

 

 

…………………………………    ………………………………... 

Podpis                                                                                   Data, miejscowość 
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