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Zapytanie o ofertę cenową 
                             

 
Szanowni Państwo, 
 

Fundacja WWF Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę typu: wykonanie 
materiałów filmowych / zdjęciowych lub montażu filmów. 
 

Opis przedmiotu usługi:  

Fundacja WWF zamierza zawrzeć umowę ramową na okres 2 lat z Wykonawcą na wykonanie 
materiałów filmowych / zdjęciowych lub / i montażu filmów, a także dostarczanie Zamawiającemu 
przygotowanych materiałów w formie elektronicznej, zgodnie z warunkami określonymi przez 
Zamawiającego w zamówieniu cząstkowym. 
 

Wykonawca powinien posiadać: 

• uprawnienia pilota drona (certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku w kategorii 

otwartej), minimum kategorii A1; 

• znajomość zasad oświetlenia planu, setki, wywiadu; 

• umiejętność udźwiękowienia w terenie; 

• umiejętność montażu video mile widziana; 

• minimum kilka lat doświadczenia w operowaniu kamerą i aparatem fotograficznym oraz 

montażu filmów, udokumentowanych w portfolio;  

• gotowość do wyjazdów.  

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zamówień zgodnie ze zleceniami Zamawiającego, 
przekazywanymi Wykonawcy sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, w sposób oraz w 
terminach określonych w zleceniu cząstkowym. 

Umowa ramowa nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o udzielenie zlecenia, co znaczy, że 
ustalona kwota umowy nie musi zostać wyczerpana by zrealizować przedmiot umowy, jako całości. 

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej wraz z opisem świadczonych usług, certyfikatem pilota 
drona, porfolio dokumentującym doświadczenie oraz ewentualnymi referencjami pomocnymi do 
wyboru najkorzystniejszej oferty, podając stawkę dzienną za zdjęcia zwykłe i z użyciem drona oraz 
stawki dziennej za zwykły dzień zdjęciowy (brutto). 

 

Warunki wykonania zamówienia:  

Przedmiot zamówień będzie każdorazowo określony przez Zamawiającego na zleceniu cząstkowym 
(jako: „Druk zlecenia”). Wykonawca każdorazowo będzie określał termin realizacji zamówienia i 
wycenę uwzględniającą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i uzyskania zgody 
Zamawiającego na zaproponowaną cenę.  
 

Przedmiot zamówienia może być realizowany przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.      
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Na oferty cenowe oczekujemy w terminie do dnia 16 stycznia do godz.16:00, pod adresami 
(prosimy o przesłanie ofert na oba maile): aveljkovic@wwf.pl i idobrowolska@wwf.pl 
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