ZAPYTANIE OFERTOWE R/12/2017
na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych o projekcie
"Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000
Dolina Dolnej Odry"
Zapytanie dotyczy realizacji projektu „Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej
Chlidonias niger na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry” (zwanego dalej
Projektem) współfinansowanego w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r.
POIS.02.04.00-00-0160/16-00).
I. ZAMAWIAJĄCY:
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin
REGON: 810681817, KRS: 0000115468
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych o projekcie "Realizacja zadań ochronnych dla
rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry" składających się z:
a. Długopisy w liczbie 70 sztuk, o następującej specyfikacji:
- typ - automatyczny
- kolor – zielony
- kolor wkładu – niebieski
- materiał – aluminium
- nadruk jednostronny, jednokolorowy
b. Torby płócienne w liczbie 65 sztuk, o następującej specyfikacji:
- gramatura: 140-200g.
- metoda znakowania – sitodruk
- kolor znakowania – czarny
- wymiary torby: 38x42 cm
- uszy – długość – 60-70 cm
- kolor ecru
- materiał bawełna
- format nadruki jednostronny A4
c. Kalendarze wieloarkuszowe w liczbie 65 sztuk, o następującej specyfikacji:
- format A3
- papier: okładka 250g/ środek 170g
- uszlachetnienia – lakier dyspersyjny

- kolor 4/4 (full color)
- ilość stron 12 kart + 1 okładka, druk obustronny
- spirala po długim boku, biała
d. Ulotki w liczbie 500 sztuk, o następującej specyfikacji:
- format A5
- papier: środek kreda mat 130g./okładka mat 250g.
- ilość stron 4+48
- kolorystyka okładka 4/4, środek 4/4
- wykończenie folia błysk na okładce jednostronnie
- klejenie po długim boku
Zamawiający przekaże Wykonawcy wzory, zdjęcia, teksty i grafiki, które zostaną użyte do
opracowania projektów.
2. Dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego projektu długopisu, torby płóciennej,
kalendarza i ulotki do akceptacji w formacie wektorowym (cdr, ai lub inny uzgodniony) oraz w razie
konieczności wprowadzenie poprawek aż do uzyskania akceptacji przez Zamawiającego.
3. Dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego próbnego egzemplarza długopisu, torby
płóciennej, kalendarza i ulotki do akceptacji przez Zamawiającego.
4. Druk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia, opisane w pkt.II.1a i 1b, 2, 3, 4 powinna zostać wykonana w ciągu 2 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
2. Zamówienia, opisane w pkt.II.1c, 2, 3, 4 powinna zostać wykonana w ciągu 3 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
3. Zamówienia, opisane w pkt.II.1d, 2, 3, 4 powinna zostać wykonana w ciągu 4 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
IV. WYMOGI W STOSUNKU DO WYKONAWCY
1. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Jako dowód spełnienia tych
warunków Zamawiający uzna oświadczenie Wykonawcy zawarte na formularzu oferty w załączniku
nr 1 oraz na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 o wykonaniu w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 10 usług wykonania i druku
materiałów o charakterze kalendarza, materiałów informacyjno-promocyjnych, toreb płóciennych i
długopisów.
V. SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
1. Wykonawcy powinni złożyć ofertę drogą elektroniczną (w formacie pdf lub czytelny jpg) z ceną
brutto oraz z załącznikami do dnia 05.01.2018 r. na adres e-mail: ztpptaki@gmail.com, a w
przypadku braku takiej możliwości - osobiście lub pocztą w siedzibie Zachodniopomorskiego

Towarzystwa Ornitologicznego, ul Wąska 13, 71-415 Szczecin z dopiskiem: „Oferta na wykonanie
materiałów informacyjno-promocyjnych – rybitwa czarna”
2. Ofertę należy przygotować poprzez wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową (jeżeli dotyczy),
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VI. SPOSÓB WYBORU OFERTY (kryteria oceny)
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena – waga 100%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę całkowitą brutto.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY
1. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:
www.ztp.org.pl.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie powiadomiony odrębnie o
formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.
3. Projekt umowy zawarty jest w załączniku nr 3.
VIII. WARUNKI REALIZACJI UMOWY I SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej
faktury VAT lub rachunku.
IX. UWAGI KOŃCOWE
1. Niniejsze zapytanie stanowi rozeznanie rynku w związku z realizacją projektu „Realizacja zadań

ochronnych dla rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie obszaru Natura 2000 Dolina
Dolnej Odry” (zwanego dalej Projektem) współfinansowanego w ramach działania 2.4. oś
priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (umowa o
dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r. POIS.02.04.00-00-0160/16-00).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany terminu składania ofert;
b) wyjaśnienia treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne
lub budzą wątpliwości;

c) uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
d) poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;
e) odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
f)

odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;

g) unieważnienia postępowania z podaniem przyczyny.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
4. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę
(przy czym za uchylanie będzie potraktowana odmowa podpisania umowy z dwukrotnym
wezwaniem) Zamawiający wybierze do realizacji drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertę. Jeżeli
kolejny oferent będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze do realizacji trzecią w
kolejności najkorzystniejszą ofertę.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 - Formularz oświadczenia o posiadaniu doświadczenia
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Zatwierdzam
Dariusz Wysocki
Wiceprezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego

Do publikacji dnia 19.12.2017 r. na stronie internetowej: www.ztp.org.pl

Załącznik nr 1

Do zapytania ofertowego na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych o
projekcie „Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie
obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry” (zwanego dalej Projektem) współfinansowanego
w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014 – 2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r.
POIS.02.04.00-00-0160/16-00)

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin

OFERTA
na
wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych o projekcie „Realizacja zadań
ochronnych dla rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie obszaru Natura 2000 Dolina
Dolnej Odry”
SKŁADAM OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA ZA CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO:
………………………………………….zł
słownie …………………..…………………………………… zł
to jest
…………………………….. netto + ………………………( …%) VAT
ZAŁĄCZNIKI:
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

Miejscowość, data:

Podpis oferenta:

Oświadczam, że:
 posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, dysponuję potencjałem
technicznym i/lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia albo przedstawię pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych
do wykonania zamówienia*;
 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 zapoznałem(am) się z wymogami postępowania i nie wnoszę do nich zastrzeżeń;
 uzyskałem(am) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia w oferowanym terminie.
 zapoznałem(am) się ze wszystkimi warunkami wykonania zamówienia i uwzględniłem(am)
wszystkie elementy w cenie ofertowej.
 czuję się związany(a) ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania
ofert.
Akceptuję wzór umowy zawarty w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego i w przypadku przyznania
mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
Oferta została złożona na _ _ _ kolejno ponumerowanych stronach, od strony numer 1 do strony
numer _ _ _.

*niewłaściwe wykreślić

Miejscowość, data:

Strona ……… z ………… Oferty

Podpis oferenta:

Załącznik nr 2

Do zapytania ofertowego na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych o
projekcie „Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie
obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry” (zwanego dalej Projektem) współfinansowanego
w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014 – 2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r.
POIS.02.04.00-00-0160/16-00)

OŚWIADCZENIE
W ciągu ostatnich 3 lat zostały opracowane przeze mnie/przez osobę, którą dysponuję*
………………………………………………………..
następujące materiały o charakterze kalendarza, materiałów informacyjno-promocyjnych, toreb
płóciennych i długopisów.:

*niewłaściwe wykreślić
L.p.

Nazwa materiałów

Krótki opis

Data wykonania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Miejscowość, data:

Strona ……… z ………… Oferty

Podpis oferenta:

Załącznik nr 3

Do zapytania ofertowego na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych o
projekcie „Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie
obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry” (zwanego dalej Projektem) współfinansowanego
w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014 – 2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r.
POIS.02.04.00-00-0160/16-00)

UMOWA NR………
WZÓR
zawarta dnia …………. r. pomiędzy
Zachodniopomorskim Towarzystwem Przyrodniczym, ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, reprezentowanym
przez:
Pana Dariusza Wysockiego - Wiceprezesa,
zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………….,
zwanym dalej Wykonawcą.

§1
1. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków dotacji przyznanej Zamawiającemu na
realizację projektu „Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej Chlidonias niger na

terenie

obszaru

Natura

2000

Dolina

Dolnej

Odry”

(zwanego

dalej

Projektem)

współfinansowanego w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r.
POIS.02.04.00-00-0160/16-00).
2. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli przedmiotu umowy w związku z realizacją
projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1, w tym w szczególności zapewnienia przedstawicielom
instytucji kontrolującej dostępu do dokumentacji realizacji umowy.
3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przekazywać informacje o przebiegu
wykonywanego zamówienia.
4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie
dokumenty związane z wykonywaniem umowy.

§2
1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie polegające na
wykonaniu materiałów informacyjno-promocyjnych o projekcie "Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy
czarnej Chlidonias niger na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry".
§3
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych o projekcie
"Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie obszaru Natura 2000
Dolina Dolnej Odry" składających się z:
2. Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych o projekcie "Realizacja zadań ochronnych dla
rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry" składających się z:
a.
-

Długopisy w liczbie 70 sztuk, o następującej specyfikacji:
typ - automatyczny
kolor – zielony
kolor wkładu – niebieski
materiał – aluminium
nadruk jednostronny, jednokolorowy

b.
-

Torby płócienne w liczbie 65 sztuk, o następującej specyfikacji:
gramatura: 140-200g.
metoda znakowania – sitodruk
kolor znakowania – czarny
wymiary torby: 38x42 cm
uszy – długość – 60-70 cm
kolor ecru
materiał bawełna
format nadruki jednostronny A4

c.
-

Kalendarze wieloarkuszowe w liczbie 65 sztuk, o następującej specyfikacji:
format A3
papier: okładka 250g/ środek 170g
uszlachetnienia – lakier dyspersyjny
kolor 4/4 (full color)
ilość stron 12 kart + 1 okładka, druk obustronny
spirala po długim boku, biała

d.
-

Ulotki w liczbie 500 sztuk, o następującej specyfikacji:
format A5
papier: środek kreda mat 130g./okładka mat 250g.
ilość stron 4+48
kolorystyka okładka 4/4, środek 4/4
wykończenie folia błysk na okładce jednostronnie
klejenie po długim boku

Zamawiający przekaże Wykonawcy wzory, zdjęcia, teksty i grafiki, które zostaną użyte do
opracowania projektów.

3. Dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego projektu długopisu, torby płóciennej,
kalendarza i ulotki do akceptacji w formacie wektorowym (cdr, ai lub inny uzgodniony) oraz w razie
konieczności wprowadzenie poprawek aż do uzyskania akceptacji przez Zamawiającego.
4. Dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego próbnego egzemplarza długopisu, torby
płóciennej, kalendarza i ulotki do akceptacji przez Zamawiającego.
5. Druk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych.
§4
1. Za koordynację wykonania umowy odpowiedzialni są:
– ze strony Zamawiającego – Dariusz Wysocki – wiceprezes ZTP
– ze strony Wykonawcy – …………………………….
§5
1. Zamówienia, opisane w §3 pkt.2a i 2b, 3, 4, 5 powinna zostać wykonana w ciągu 2 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
2. Zamówienia, opisane w §3 pkt.2c, 3, 4, 5 powinna zostać wykonana w ciągu 3 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
3. Zamówienia, opisane w §3 pkt.2d, 3, 4, 5 powinna zostać wykonana w ciągu 4 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
§6
1.

Ustala

się

łączną

cenę

przedmiotu

umowy

w

wysokości:

…….

zł

brutto,

słownie:

……………………..złotych.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo
wystawionej faktury VAT lub rachunku.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej
wartości przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
sam odpowiada, a za opóźnienie w wykonaniu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w §
7 ust. 1 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
§8
1. Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów drogą
polubowną.
2. W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie
rozstrzygał właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Szczecinie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w zakresie realizacji zamówienia, uzgodnień i
odbiorów objętych niniejszą umową obowiązują przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w tekście niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą
obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
6. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania.
Podpis Zamawiającego

Podpis Wykonawcy

