TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN”
ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax 22 822 54 22, e-mail: biuro@bocian.org.pl

Warszawa dn. 12.03.2013 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR NA/2013/07
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu
Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania
rynku na:
Skład i druk materiałów informacyjno – promocyjnych o kuliku wielkim
Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-380/12 „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach
gatunku w Polsce”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax. 022 822 54 22
NIP 821-10-04-298
KRS 0000107301
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest skład, druk i dostawa materiałów promujących projekt „Ochrona
kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce” o następujących parametrach:
Lp. Nazwa materiału
1
Kalendarz
plakatowy na rok
2014

Liczba sztuk
1 000

Opis
materiał: papier kreda 150 g
kolor: fullcolor
wymiary: 48 cm x 68 cm
kalendarium: układ poziomy,
wykończenie: listwa kolorowa góra z dziurką do
zwieszenia/ dół, folia błysk
druk: 4+0
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2

3

4

Kalendarz
plakatowy na rok
2015

Plakat

Folder

1 000

3 000

10 000

pakowanie: zbiorczo w kartony + opis zawartości
materiału + ilość).
projekt + produkcja (przygotowanie techniczne i
graficzne) + dostawa.
materiał: papier kreda 150 g
kolor: fullcolor
wymiary: 48 cm x 68 cm
kalendarium: układ poziomy,
wykończenie: listwa kolorowa góra z dziurką do
zwieszenia/ dół, folia błysk
druk: 4+0
pakowanie: zbiorczo w kartony + opis zawartości
materiału + ilość).
projekt + produkcja (przygotowanie techniczne i
graficzne) + dostawa.
materiał: papier kreda 150 g
kolor: fullcolor
wymiary: 48 cm x 68 cm
wykończenie: listwa kolorowa góra z dziurką do
zwieszenia/ dół, folia błysk
druk: 4+0
pakowanie: zbiorczo w kartony + opis zawartości
materiału + ilość).
projekt + produkcja (przygotowanie techniczne
i graficzne) + dostawa.
materiał:
okładka: papier kreda matowa 250 g;
środek: papier kreda matowa 135 g;
kolor: fullcolor;
liczba stron: 18 + okładka
wymiary: 21 cm x 21 cm
wykończenie:
okładka: folia 1+0
druk:
okładka: 4+4
środek 4+4
pakowanie: zbiorczo w kartony + opis zawartości
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materiału + ilość).
projekt + produkcja (przygotowanie techniczne
i graficzne) + dostawa.
2. Nadruki na produktach muszą być umieszczone w widocznym miejscu oraz muszą mieć rozmiar
umożliwiający ich właściwą prezentację/ekspozycję w kontekście funkcji promocyjnych
produktu. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu graficznego, Zamawiający
prześle w dniu zawarcia umowy Wykonawcy wskazówki do przygotowania przedmiotowego
projektu oraz elementy graficzne, które mają być uwzględnione. Wykonawca zobowiązany jest
do przesłania projektu nadruku uwzględniającego wskazówki Zamawiającego w ciągu 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego kompletu materiałów. Zamawiający
zaakceptuje projekt graficzny lub przedstawi swoje uwagi w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania projektu.
3. Ostateczny projekt uwzględniający wszystkie wskazane przez Zamawiającego elementy
i sugestie będzie podlegał ostatecznej akceptacji Zamawiającego.
a) Wykonawca zobowiązany jest przygotować propozycje projektów graficznych, adaptacji,
nadruków zgodnie z wskazaniami Zamawiającego.
b) Zamawiający może przekazać Wykonawcy projekty do adaptacji. W przypadku przekazania
Wykonawcy przez Zamawiającego projektu, Wykonawca zobowiązany jest do adaptacji
projektów do wykorzystania na poszczególnych typach materiałów i przygotowywania
propozycji nadruków i przedstawienia ich Zamawiającemu do akceptacji.
c) Wykonawca prześle Zamawiającemu pocztą elektroniczną (lub dostarczy na nośniku
cyfrowym) przygotowane projekty, oznaczania i adaptacje projektów graficznych –
do zatwierdzenia.
d) Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia wszelkich poprawek dotyczących oznaczenia
materiałów, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania mu uwag przez
Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dwukrotnego odrzucenia proponowanych wzorów, jeśli
przedstawiony przez Wykonawcę projekt nie spełnia wytycznych Zamawiającego.
a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia po pisemnym zatwierdzeniu
materiałów przez Zamawiającego.
5. Oznaczenia i nadruki na materiałach promocyjnych muszą być zgodne z zasadami stosowania
oznaczeń w ramach POIS dostępnymi pod adresem: http://www.pois.gov.pl/. Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania nadruków logo w wersji podstawowej.
6. Materiały muszą być nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku.
7. Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia:
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a) Termin dostarczenia produktów
• w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego kompletu
materiałów Wykonawca zobowiązany jest do przesłania projektu materiałów
informacyjnych wraz z nadrukiem uwzględniającym wskazówki Zamawiającego,
• 14 dni kalendarzowe od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru zamówionego
artykułu.
b) Materiały muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego
c) Sposób transportu oraz opakowanie artykułów muszą zapewniać zabezpieczenie przed
uszkodzeniami. Za szkody powstałe z winy nienależytego opakowania oraz/lub transportu
winę ponosi Wykonawca. Produkty zniszczone lub niekompletne zostaną odrzucone przez
Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pełnowartościowe artykuły
w ilości wskazanej w umowie.
d) Poszczególne rodzaje artykułów zostaną dostarczone w opakowaniach zbiorczych. Liczba
sztuk artykułów w pojedynczym opakowaniu zbiorczym będzie na bieżąco uzgodniona
z Zamawiającym. Na każdym opakowaniu zbiorczym Wykonawca zaznaczy rodzaj artykułu
oraz liczbę sztuk w opakowaniu.
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) Posiada wiedzę i doświadczenie - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie.
c) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
e) Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z 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.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu zgodnie pkt. 5.
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4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
14 dni od daty zaakceptowania wzoru produktu przez Zamawiającego.
5. WYMAGANE DOKUMENTY
Zainteresowanych prosimy o przesłanie wypełnionego formularza ofertowego.
6. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższe oceny
wg następującego klucza:
a) Cena ofertowa brutto - waga kryterium – 100 %.
7. TERMIN SKŁADANIA OFERT I ICH OCENA
1. Oferta powinna być przesłana do dnia 20.03.2013 r. do siedziby Zamawiającego (np. pocztą,
kurierem, osobiście) na adres: ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, faksem: 22 822 54 22
bądź drogą elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) na adres: agnieszka@bocian.org.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bocian.org.pl/zamowienia
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców przez umieszczenie
stosownej informacji na stronie internetowej.
5. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony mailem oraz na stronie internetowej zostanie
opublikowana informacja o wyborze.
6. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie ostateczny i nie będzie podlegać procedurze
odwoławczej.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyjaśniania lub uzupełniania treści złożonych ofert przez
Wykonawców w prowadzonym rozeznaniu rynku.
9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po otwarciu
ofert, przed zawarciem umowy.
10. Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Gałązka pod adresem: agnieszka@bocian.org.pl
8.ZAŁĄCZNIKI
1.Formularz oferty
2. Wzór umowy
Zatwierdzam
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