TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN”
ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax 22 822 54 22, e-mail: biuro@bocian.org.pl
Warszawa, dnia 16 marca 2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/EOG/2015
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą przy ul. Radomskiej 22/32, 02-323 Warszawa,
zwane dalej „Zamawiającym”, na podstawie „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zaprasza do złożenia oferty na
realizację zadania:
Wydanie pakietu edukacyjnego
Zadanie jest częścią projektu pn. „Pola tętniące życiem – kampania na rzecz ochrony
różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, zwanego dalej Projektem, który
korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach
funduszy EOG.
1. ZAMAWIAJACY:
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa tel. 022 822 54 22
NIP 821-10-04-298
KRS 0000107301
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa pakietu edukacyjnego zgodnie
z opisem przedmiotu zamównienia zawartym w punkcie 2.2
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Nazwa
Liczba egz.
Opis
Kompendium wiedzy
5 000
- projekt, skład i druk broszury
- format A4
- strony: 28 (tekst + zdjęcia), gramatura
papieru 100 g
- okładka: sztywna – gramatura papieru 250 g
- druk bez lakieru
- rodzaj zadruku: CMYK, obustronny
- papier w 100% pochodzący z recyclingu
(posiadający stosowny certyfikat świadczący o
pochodzeniu papieru – FSC Recycled)
Scenariusz 1
5 000
- projekt, skład i druk broszury
- format A4
- strony: 26 stron (tekst + rysunki), gramatura
papieru 100 g
- okładka: sztywna – gramatura papieru 250 g
- druk bez lakieru
- rodzaj zadruku:czarno-biały, obustronny
- papier w 100% pochodzący z recyclingu
(posiadający stosowny certyfikat świadczący o
pochodzeniu papieru – FSC Recycled)
Scenariusz 2
5 000
- projekt, skład i druk broszury
- format A4
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Scenariusz 3

5 000

Plakat

5 000

Film przyrodniczy

5 500

Teczka

5 000

Ołówek z nadrukiem

20 000

Plakat informacyjny

2 400

Konfekcjonowanie

5 000

- strony: 41 stron (tekst + rysunki), gramatura
papieru 100 g
- okładka: sztywna – gramatura papieru 250 g
- druk: bez lakieru
- rodzaj zadruku: czarno-biały, obustronny
- papier w 100% pochodzący z recyclingu
(posiadający stosowny certyfikat świadczący o
pochodzeniu papieru – FSC Recycled)
- projekt, skład i druk broszury
- format A4
- strony: 33 strony (tekst + rysunki),
gramatura papieru 100 g
- okładka: sztywna – gramatura papieru 250 g
- druk: bez lakieru
- rodzaj zadruku:czarno-biały, obustronny
- papier w 100% pochodzący z recyclingu
(posiadający stosowny certyfikat świadczący o
pochodzeniu papieru – FSC Recycled)
- skład i druk
- format: A1 składany do A4;
- gramatura papieru 200 g
- druk CMYK
- tłoczenie płyt,
- długość nagrania - 27 min
- rodzaj nagrania - DVD
- projekt i druk opakowania
- opakowanie – tekturowa koperta, 12 cm x12
cm, nadruk CMYK bez lakieru
- nadruk na płytach
- format mieszczący materiały w formacie A4
- niebielona tektura lita, w naturalnym kolorze min 2 mm grubości
- projekt, skład i nadruk na obu stronach
- druk: kolorowy, bez lakieru
- zamknięcie: gumka elastyczna, min. 2 mm
grubości, przeplatana bocznie;
- na wewnrznej otwieranej stronie teczki
tekturowa kieszeń na DVD, szerokoći 13 cm.
- drewniany
- bez gumki
- owalny
- kolor ołówka - naturalny drewna
- kolor nadruku: niebieski
- tekst nadruku: adres strony internetowej + 2
logotypy
- projekt, skład i druk
- format: A3
- gramatura papieru 120 g
- rodzaj zadruku:czarno-biały bez lakieru
- papier w 100% pochodzący z recyclingu
(posiadający stosowny certyfikat świadczący o
pochodzeniu papieru – FSC Recycled)
Umieszczenie w teczkach: kompendium wiedzy;
scenariuszy: 1, 2, 3; plakatu; filmu
przyrodniczego.
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3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na dokumentach zawartych w
niniejszym zaproszeniu.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny.
4. Cena oferty musi obejmować pełny zakres dostaw określonych w niniejszym
zaproszeniu i zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia w tym koszt dostawy do Zamawiającego.
5. Zamawiający informuje, iż oszacował przedmiot zamówienia na kwotę netto
63000,00 zł ( sześćdziesiąt trzy tysiące zł)

4. 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.6.
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: nie później niż do 15 kwietnia 2015
6. WYMAGANE DOKUMENTY
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wypełnionego
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

formularza

ofertowego,

7. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższe oceny wg
następującego klucza:
Cena ofertowa brutto - waga kryterium – 100 %

8. TERMIN SKŁADANIA OFERT I ICH OCENA
a) Oferta powinna być przesłana do dnia 23.03.2015 roku,na adres: ul. Radomska 22/32,
02-323 Warszawa (pocztą, kurierem, osobiście), lub drogą elektroniczną (skany
podpisanych dokumentów) na adres: pola@bocian.org.pl
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b) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
c) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą
elektroniczną.
d) Wybór najkorzystniejszej oferty będzie ostateczny i nie będzie podlegać procedurze
odwoławczej.
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy.
f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyjaśniania lub uzupełniania treści złożonych
ofert
przez Wykonawców w prowadzonym rozeznaniu rynku.
g) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy.
i) Dodatkowych informacji udziela Monika Stefaniak pod adresem: pola@bocian.org.pl lub
tel. kom. 600056674
9. Załączniki
Załącznik 1 - Formularz ofertowy,
Załącznik 2 - Wzór umowy

Koordynatorka projektu "Pola tętniące życiem - kampania na rzecz ochrony różnorodności
biologicznej w krajobrazie rolniczym"

