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P O L S K I E  T O W A R Z Y S T W O  O C H R O N Y  P T A K Ó W  
Sekretar ia t  PTOP; ul .  Ciepła 17; 15-471 Białys tok  

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
Białystok dn. 6 listopada 2012 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁO śENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO 

 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w BiałowieŜy 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, 
tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 
Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 
z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu zawierania umów PTOP  
zaprasza do składania ofert związanych z realizacją zadania: 
 

ZAKUP 40 SZTUK PROFESJONALNYCH ZDJ ĘĆ NA POTRZEBY  
PROMOCJI PROJEKTU 

 
Zadanie to jest częścią projektu „ Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje zakup 40 sztuk zdjęć o tematyce „Cietrzew i jego biotop”. 
1.2 Zdjęcia te wykorzystywane będą na potrzeby promocji projektu, tj.: wystaw, wydawnictw, 

strony internetowej itp. 
1.3 Zdjęcia te będą wykorzystywane przez Zamawiającego w określonym czasie, tj. od dnia 
zawarcia umowy z Zamawiającym do dnia 31 grudnia 2014 r. W przypadku wydłuŜenia trwania 
projektu Zamawiający przewiduje równieŜ wydłuŜenie czasu wykorzystywania zakupionych zdjęć 
od Wykonawcy.  
1.4 Zamawiający przewiduje podział fotografii na dwa bloki tematyczne: 
a) np. 20 szt. zdjęć przedstawiających cietrzewie w róŜnych aspektach ich zachowań, np.: 

• koguty i kury na tokowisku, toki, 
• odpoczynek, ptaki na drzewach, 
• zimowanie, 
• lot, 
• gniazdo, jaja i wysiadywanie, 
• pisklęta i ich wodzenie, 
• Ŝerowanie, 
• paprzysko – kąpiele piaskowe, 
• inne zachowania uchwycone przez fotografującego. 



 
 

2 

b) np. 20 szt. zdjęć przedstawiających biotopy występowania cietrzewia na obszarze Natura 2000 
Puszcza Knyszyńska, np.: 

• lasy iglaste, wielowiekowe, 
• brzeziny, brzeźniaki, 
• luźne zadrzewienia, 
• skraje lasów, poręby i polany, 
• poŜarzyska, wiatrołomy i wiatrowały, 
• łąki, torfowiska, 
• borówczyska, wrzosowiska, 
• obszary ekotonowe (mozaika polno-leśna) 

1.5 Ponadto, oferta fotograficzna powinna w sposób urozmaicony przedstawiać temat zamówienia 
w zaleŜności od pory dnia, okresów fenologicznych i zmiennych warunków pogodowych. 
1.6 Parametry techniczne zdjęcia powinny spełniać następujące wymagania: 

• zdjęcia cyfrowe, 
• rozdzielczość 300 dpi, 
• rozmiar 5000 pikseli dłuŜszego boku, 
• nieinterpolowane, 
• w formacie TIFF lub JPG, 
• opisane (z określonym miejscem fotografowania np. najbliŜsza miejscowość lub 

koordynaty geograficzne). 
1.7 Zamawiający dopuszcza moŜliwość zakupu jednego, kilku bądź wszystkich zdjęć od jednego 
Wykonawcy, jak równieŜ dopuszcza moŜliwość zakupu jednego, kilku bądź wszystkich zdjęć od 
kilku Wykonawców.  

 
2. Warunki udziału w postępowaniu: 
2.1. Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać następujące warunki: 
2.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadania zezwolenia na fotografowanie ptaków, 
wydanego przez właściwą Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. 
2.1.2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie. 
2.1.3. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie. 
2.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 
w tym zakresie. 
2.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się równieŜ Wykonawcy innych państw. Wykonawcy 
zagraniczni powinni wówczas przedłoŜyć wszystkie wymagane załączniki. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 
przez Wykonawcę. 
2.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu 
o dokumenty złoŜone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, zgodnie z pkt. 2, metodą 
warunku granicznego - spełnia/nie spełnia. 

 
3. Termin realizacji zamówienia:  
3.1. Do dnia 30 listopada 2012 r. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
zdjęcia poglądowe na podstawie których Zamawiający dokona wyboru.  
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3.2. Przedmiot zamówienia tj. zdjęcia cyfrowe o właściwych wymaganych parametrach zostaną 
dostarczone do Zamawiającego w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia najpóźniej 7 grudnia 
2012 r. 
 
4. Wymagane dokumenty: 
4.1. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłoŜenia wypełnionego formularza ofertowego, 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.  
4.2. Wykonawca dołączy do formularza ofertowego zdjęcia poglądowe w celu poddania ich 
merytorycznej i estetycznej ocenie. PrzedłoŜone zdjęcia poglądowe powinny mieć minimum 
600x800 pikseli i powinny być umieszczone na nośniku elektronicznym, przesłane e-mailem lub 
dostarczone osobiście do biura Zamawiającego, tj. do Sekretariatu PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 
Białystok. KaŜde zdjęcie powinno być ponumerowane i powinno posiadać odpowiedni opis, tj. 
powinno zawierać informację dotyczącą miejsca jego wykonania, datę oraz imię i nazwisko autora.  
4.3. W celu wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt. 2.1.1 Wykonawca zobowiązany jest 
wraz z ofertą załączyć zezwolenie na fotografowanie ptaków, wydanego przez właściwą 
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. 
 
5. Kryteria oceny ofert:  
5.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/Wykonawcom, których oferta uzyska 
najwyŜsze oceny wg następującego klucza: 

• cena 50% (OC), 
• walory estetyczne 50% (OE) 
• według wzoru: 

O = OC + OE 

gdzie: 
OC = Cmin/C x 50% 
OE = Cmin/C x 50% 

gdzie, 
O – ocena końcowa,  
OC – ocena wg ceny oferty, 
OE – ocena walorów estetycznych oferty, 
C – cena oferty poddawanej ocenie, 
Cmin – cena najniŜsza spośród wszystkich spełniających kryteria ofert, 
 
6. Termin składania ofert i ich ocena: 
6.1. Oferty naleŜy złoŜyć do dnia 30 listopada 2012 r. do godziny 16:00 osobiście lub listownie na 
adres: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: 
mpotocka@ptop.org.pl 
6.2. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Marta Potocka – tel. 085 664 22 55, 
693 390 213, e-mail: mpotocka@ptop.org.pl 
6.3. Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane. 
6.4. Kryterium oceny ofert będzie cena za realizację usługi oraz inne kryteria opisane w niniejszym 
zaproszeniu. 
6.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi opisane w niniejszym 
zapytaniu i któremu zostanie przypisane największa ilość punktów zgodnie z przyjętymi 
kryteriami.  
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6.6. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złoŜyli swoją ofertę o rozstrzygnięciu faksem 
lub drogą elektroniczną. 
6.7. Wykonawca moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
6.8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert. 
6.9. Zamawiający zastrzega moŜliwość uniewaŜnienie niniejszego postępowania przed, jak i po 
otwarciu ofert. 
 
 

Zatwierdzam: 
Kierownik projektu: „ Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” 

Marta Potocka 
 

 

……………………. 

(podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


