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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  

Regionalne Biuro w Olsztynie;   
ul .  Murzynowskiego 18;  10-684 Olsztyn 

tel./fax. (89) 533-68-66; e-mail.: smenderski@ptop.org.pl 
 

Olsztyn dn. 19.10.2017 r. 
Znak sprawy: 14/P/STR/2017 
   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres 
korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn), zwane 
dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego 
częścią projektu: 
 
„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – 
wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja 
ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze 
środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i 
Białymstoku 

ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest: 

 
Opracowanie, wykonanie i dostawa kalendarza, zakładek oraz roll-upów 

 
 
I Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-
informacyjnych na rzecz Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje trzy zadania, przy 
czym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Do wszystkich zamawianych materiałów Zamawiający dostarczy Wykonawcy logotypy (do 2 dni 
roboczych po podpisaniu umowy z Wykonawcą) w formacie plików wektorowych (logotyp 
sponsorów, logo projektu) oraz tekst (do 5 dni roboczych po podpisaniu umowy), który posłuży 
Wykonawcy do przygotowania materiałów do wydruku. 
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Kalendarz 
1. Do zadań Wykonawcy należy opracowanie graficzne projektu kalendarza, jego wydruk i 

dostawa. 
2. Ilustracje do kalendarza zapewnia Wykonawca (13 rysunków wykonanych techniką: 

cienkopis + flamastry, kolorystyka stonowana).  Rysunki mają dotyczyć 5 gatunków ptaków 
strefowych (bielik, bocian czarny, orlik krzykliwy, kania czarna, kania ruda) w ich naturalnych 
siedliskach. Ilustracje powinny nawiązywać do warunków pogodowych, wegetacji roślin oraz 
biologii gatunków ptaków strefowych, odpowiadających miesiącom w kalendarzu. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rysunków do poszczególnych miesięcy 
kalendarza, przed przystąpieniem do druku. 

3. Specyfikacja kalendarza: 
1) nakład 1000 szt., pakowane w kartonach po maksymalnie 30 szt. 
2) format A4, 14 kart,  4+4 CMYK 
3) papier typu cyclus offset  lub równoważny, 300 g (niepowlekany papier offsetowy, 

powierzchniowo zaklejany o matowej powierzchni, produkowany w 100% z makulatury 
pochodzącej z przerobu papieru produkowanego z włókien certyfikowanych FSC, lub 
równoważnym certyfikatem.  Papier wybielony bez użycia chloru gazowego,  
charakteryzujący  się dobrymi właściwościami drukowymi, i wysokiej jakości białością 
(CIE150), oraz przyjemnym odcieniem bieli i wysoką nieprzezroczystością 

4) niezadrukowane plecy A4, spirala biała po długim boku, otwór wiercony na boku 
przeciwległym do spirali. 

 
Zakładki 

1. Do zadań Wykonawcy należy opracowanie graficzne projektu 5 modułów kolorowych 
zakładek do książek o tematyce – ptaki strefowe, ich wydruk oraz dostarczenie do 
Zamawiającego. 

2. Rysunki ptaków strefowych (25 szt.) Wykonawca ma obowiązek opracować we własnym 
zakresie. Rysunki należy wykonać pastelą suchą. Ostateczny wygląd materiałów przed 
produkcją należy uzgodnić z Zamawiającym w celu akceptacji, ewentualnych poprawek lub 
zmian. 

3. Moduły mają przedstawiać 5 gatunki ptaków (bocian czarny, bielik, orlik krzykliwy, kania 
ruda, kania czarna), po 1 gatunku na moduł. Opis modułu: 
1) strona frontowa – 4 kolorowe rysunki danego gatunku , odwzorowujące naturalny 

wygląd ptaków (osobnik dorosły- góra, osobnik dorosły- dół,  osobnik młodociany oraz 
pisklę z jajkiem), tekst; 

2) strona tylna – rysunek- pióro osobnika dorosłego, logotypy, informacja o projekcie. 
4. Specyfikacja zakładek: 
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1) nakład:  5000 szt. zakładek do książek z kolorowym nadrukiem w języku polskim - 
zakładki w 5 modułach w nakładzie po 1000 egz. na każdy moduł, pakowane po 50 szt. 
(każdy moduł osobno) 

2) pełny kolor (4+4), z rysunkami (po 5 rysunków na każdym module) 
3) nadruk dwustronny 
4) rozmiar 21cm x 6,5 cm (+/- 0,1 cm) 
5) papier kreda matowa 350 g, strona frontowa: folia matowa + lakier UV punktowy, 

strona tylna: folia matowa 
6) lakier offsetowy, pakowane po 100szt., w kartonie zbiorczym pakowane po jednym 

module - 1000 szt. 
 
.  

Roll-upy 
1. Zaprojektowanie i wydruk 2 roll-upów, różniących się od siebie grafiką oraz ich dostarczenie 

do Zamawiającego. 
2. Specyfikacja roll-upów: 

1) ekskluzywna kaseta ze sztywnego, grubego aluminium 
2) kaseta z możliwością poziomowania 
3) składany 3-częściowy maszt aluminiowy wyposażony w pewny i niewidoczny od frontu 

zaczep 
4) górna listwa zatrzaskowa wykonaną z aluminium 
5) pełnokolorowy wydruk na materiale dedykowanym do roll-upów 
6) poręczna i wygodną torba transportowa  z grubą wkładką, wyposażoną w wygodny, 

regulowany pas naramienny oraz dodatkową kieszeń na zamek 
7) 12 miesięczna gwarancja na wydruk i mechanizm roll-upu. 

3. Zdjęcia do opracowania graficznego roll-upów dostarczy Zamawiający do 2 dni roboczych po 
podpisaniu umowy.  
 

Nazwa i kod CPV:  79 81 00 00-5 Usługi drukowania 
79 82 00 00-8 Usługi związane z drukowaniem 

 
II Termin realizacji zamówienia: 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31 grudnia 2017 r., w tym: 
- dostarczenie szkiców rysunków do kalendarza – do dnia 15.11.2017 r. 
- dostarczenie szkiców rysunków do zakładek – do dnia 15.11.2017 r. 
- dostarczenie próbnych projektów graficznych roll-upów  – do dnia 30.11.2017 r. 

 
 
III Opis wymogów stawianych Wykonawcy: 
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1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 
2014/24/UE tj.: 

a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego 
z następujących czynów: 

- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji 
ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania 
przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42); 

- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji 
urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja 
ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w 
sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w 
prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy; 

- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów 
finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48); 

- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, 
zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW 
(Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 
164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, 
współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej 
decyzji ramowej; 

- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z 
systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 
25.11.2005, s. 15); 

- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania 
tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1); 
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na 

ubezpieczenie społeczne. 
 
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia o których mowa powyżej Wykonawca dokumentuje 
oświadczeniem  własnym na lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz ofertowy). 
 

2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań 
kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu  
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Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych 
Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym na lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
Zapytania (formularz ofertowy). 

 
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 

zdolności technicznej lub zawodowej tj.: skierują do realizacji zamówienia osoby (min. 1 
osoba) posiadające doświadczenie w pracy grafika/rysownika.  

 
W celu potwierdzenia warunku, wykonawca winien wskazać osoby skierowane do realizacji 
zamówienia (min. 1 osoba) wraz ze wskazaniem (wydruk na papierze, w kolorze) 
zrealizowanych przez daną osobę minimum dwóch grafik/rysunków o tematyce przyrodniczej 
(elementy przyrody ożywionej) w ujęciu realistycznym. Wskazane prace (portfolio) będą 
oceniane w ramach kryteriów oceny ofert opisanych w pkt V Zapytania. 

 
Ocena wymogów względem Wykonawcy nastąpi wg zasady: spełnia/nie spełnia. Wykonawca 
nie spełniający wymogów określonych w pkt 1-3 podlega wykluczeniu z postępowania. 

 
W odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na 
zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują usługi, odnośnie do których 
takie zdolności są niezbędne. W przypadku gdy Wykonawca chce polegać na zdolności innych 
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, 
przedstawiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. W takim 
przypadku podmioty te będą weryfikowane pod kątem braku podstaw do wykluczenia na 
takich zasadach, jak Wykonawca. 

 
IV Sposób obliczenia ceny oferty. 

1. Cena oferty na realizację zadania musi obejmować pełny zakres prac określonych  
w rozdziale I oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku od 
towarów i usług. 
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3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi wynagrodzenie 
ryczałtowe brutto za realizację zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik 
nr 1 do Zapytania. 

 
V Kryteria i tryb oceny ofert. 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem, gdzie 1 pkt=1%: 
• cena ofertowa - 60% 
•   portfolio osób/osoby skierowanej do realizacji zamówienia – 40% 
 

2. Obliczanie wartości punktowej oferty (O):  
 
1pkt = 1% 
 
1) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 60 pkt. 
 
C = (C minimalna /C oferowana) x 60pkt 
 
2) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium portfolio (P) – ocenie będą podlegać dwie 
grafiki/rysunki o tematyce przyrodniczej, autorstwa danej osoby/osób skierowanych do 
realizacji zamówienia, załączone do oferty w postaci wydruku na papierze lub w przypadku 
oferty składanej emailem w postaci pliku *.jpg, w kolorze. Prace mają ukazywać elementy 
przyrody nieożywionej, w ujęciu realistycznym, wykonanej  w technice opisanej w zapytaniu tj. 1 
rysunek w technice cienkopis + flamastry (kolorystyka stonowana),  1 rysunek w technice pasteli 
suchej. 
Zamawiający będzie oceniał prace pod kątem:  
a) rysunek cienkopisem (20 pkt) 
- ogólna estetyka (10 pkt) 
- realizm ukazania cech morfologicznych  (10 pkt) 
b) rysunek pastelami suchymi (20 pkt) 
- ogólna estetyka (10 pkt) 
- realizm ukazania cech morfologicznych (10 pkt) 
 
Oceny dokonają dwie osoby ze strony Zamawiającego, w oparciu o swoją wiedzę i 
doświadczenie, oraz dokonując porównania ze sobą poszczególnych ocenianych prac. 
W przedmiotowym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Oferta 
Wykonawcy, który nie uzyska minimum 20 punktów  (tj. 10 punktów w podkryterium a) rysunek 
cienkopisem oraz 10 punktów w podkryterium b) rysunek pastelami suchymi) zostanie 
odrzucona jako nie spełniająca minimalnego poziomu artystycznego. W przypadku wskazania 
większej ilości prac niż dwie – ocenie będą podlegały tylko dwie pierwsze prace. te, wskazana w 
ofercie jako pierwsza. 
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Wraz ze złożeniem oferty Wykonawca oświadcza (na lub zg. z formularzem ofertowym), że 
wyraża zgodę, nieodpłatnie, na udostępnienie próbek w celu oceny oraz na wydrukowanie 
próbek do dokumentacji Projektu, na potrzeby oceny oraz kontroli Projektu.  
 
3.  Zamawiający dokona oceny (O) złożonych ofert według następującego wzoru:  
 

O = C + P 
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub 
więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie kryterium ceny, a w 
przypadku złożenie ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do 
złożenia dodatkowych ofert cenowych. 
 
VI Dokumenty, które należy dołączyć do oferty. 
1. Formularz ofertowy ze wskazaniem osoby skierowanej do realizacji zamówienia - wg 

załącznika nr 1. 
2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie z wymogami w pkt III Zapytania 

(zawarte we wzorze Formularza oferty) 
3. Dwie prace graficzne/rysunkowe, podlegające ocenie wg kryterium doświadczenia 

osób/osoby skierowanej do realizacji zamówienia 
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą. 
 
 
VII  Miejsce, termin i forma złożenia oferty. 
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą 

postępowania w Regionalnym Biurze PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn lub 
elektronicznej na adres mailowy smenderski@ptop.org.pl. 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 27.10.2017 r. do godziny 10.00. 
3. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 27.10.2017 r. o godzinie 10.15 . Zamawiający 

dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy 
złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy. 

 
VIII  Termin związania ofertą wynosi 14 dni. 
1. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie oraz drogą 

elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu Zapytania. 
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po 

otwarciu ofert, przed zawarciem umowy. 
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IX Umowa z Wykonawcą. 

Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach 
określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 2 do Zapytania, niezwłocznie po ogłoszeniu 
rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne. 

 
X  Inne informacje dotyczące zapytania: 

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. 
3. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, 

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści  
z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu (załącznik nr 3 do Zapytania). 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy innych państw. Wykonawcy 
zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału 
lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej 
Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 
- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

6. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do 
uzupełnienia oferty, w tym w zakresie zobowiązań innych podmiotów oraz dokumentów 
pełnomocnictw. Do uzupełnień stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1759). Nie podlegają uzupełnieniu 
informacje wymagane w ramach kryteriów oceny ofert. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość wezwanie Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do 
treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty. 

8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po 
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:  
- brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone, 
- cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może 
przeznaczyć na realizację zadań, 
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 
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- instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu 
zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.  

9. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego w rankingu wykonawcy. 

 
 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy ze wskazaniem osoby skierowanej do realizacji zamówienia – 
załącznik nr 1 

2. Wzór umowy – załącznik nr 2 
3. Regulamin udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – załącznik 

nr 3. 
 
 

Zatwierdzam: 
Koordynator projektu: „Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach 

Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” 
Sebastian Menderski 


