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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; u l .  Ciepła 17;  15-471 Białys tok  

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
Nr postępowania CI-1/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w BiałowieŜy 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres 
korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej 
„Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją 
zadania będącego częścią projektu: 
nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specj alnej ochrony 
ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszy ńska – etap II”  ogłasza: 

 
PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 70 5 KODEKSU CYWILNEGO 

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 
na realizację usługi polegającej na: 
 
przygotowaniu (projekt, skład, łamanie, przygotowan ie do druku, druk, oprawa, transport) 
kalendarza spiralowego na okres od 1 marca 2013 rok u do 28 lutego 2014 roku. 
 
Zadanie to wchodzi w zakres projektu POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie 
obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszc za Knyszy ńska – 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. 
 
I Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia polegać będzie na przygotowaniu projektu, składu, łamaniu, druku, oprawie 

i transporcie kalendarza spiralowego w formacie B2 na okres od 1 marca 2013 roku do 28 lutego 2014 
roku. 

2. Przedmiotowy kalendarz powinien charakteryzować się następującym opisem: 
- format B2, 
- 13 kart, 
- zadruk 4+0, 
- papier kreda mat 200 g, 
- lakier dyspersyjny mat 1+0, 
- lakier UV wybiórczo mat 1+0, 
- kartonowe plecy po całości, niezadrukowane, 
- spirala biała po długim boku + 2 zawieszki, 
- nakład 500 szt. 

3. Zdjęcia cietrzewi w ilości 13 szt. dostarczy Zamawiający, zaś projekt na ich podstawie przygotuje 
Wykonawca. Formę projektu kalendarza uzgodni Zamawiający z Wykonawcą po zawarciu umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia projektu kalendarza do dnia 7 marca 2013 r.  
5. CPV: druki i produkty podobne - 22000000-0 

  kalendarze - 30199792-8 
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II Informacja o mo Ŝliwo ści składania ofert cz ęściowych i wariantowych  
1. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.  
2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania oferty częściowej. 
 
III Termin realizacji zamówienia 
Ostateczny termin wykonania zamówienia przyjmuje się na dzień 15 marca 2013 r.  
 
IV Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnie nia tych 

warunków 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu 
warunku; 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu 
warunku; 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku -oświadczenie wykonawcy o 
spełnianiu warunku; 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie wykonawcy o 
spełnianiu warunku. 
 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie 
oświadczenia złoŜonego wg załącznika nr 1 do ogłoszenia – Formularz ofertowy., wg formuły „spełnia – 
nie spełnia”. Nie spełnienie warunków, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 
 
V 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, 
oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego m.in. wykonanie projektu.  

2. Cena ma być wyraŜona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem naleŜnego podatku od towarów 
i usług. 

3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi wynagrodzenie ryczałtowe 
brutto za realizację zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

 
VI Kryteria i tryb oceny ofert 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:  

• cena ofertowa (O) - 100 % 
 

2. Zamawiający dokona oceny złoŜonych ofert według następującego wzoru: 
 

O = (C min/C of) x 100 pkt, 
gdzie: 

• 1 pkt = 1 % 
• C min - najniŜsza cena przedstawiona w ofercie 
• C of - cena oferty ocenianej 
• O - cena ofertowa  
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Wynik  – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyŜszą 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 najwyŜszą ilość punktów. 
 
VII Dokumenty, które nale Ŝy doł ączyć do oferty 
1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do ogłoszenia. 
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, 
co do wykonywania, których pełnomocnik jest upowaŜniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI 
rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 
winno być złoŜone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 
VIII Miejsce, termin i forma zło Ŝenia oferty 
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej:  
„Oferta na  przygotowanie (projekt, skład, łamanie, przygotowan ie do druku, druk, oprawa, 
transport) kalendarza spiralowego B2” w Sekretariacie PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok. 
2. Ofert ę naleŜy zło Ŝyć do dnia 26 lutego 2013 r. do godziny 10:00. 
3. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 26 lutego 2013 r. o godzinie 10:15 .  
 
IX Termin zwi ązania ofert ą  
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

Zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego 
terminu o oznaczony czas, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, 
zawiadamiając o tym Zamawiającego. 

 
X Informacja o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami oraz wskazanie 
osób uprawnionych do porozumiewania si ę z Wykonawcami 
1. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy 

będą przekazywać w formie pisemnej. Zapytania mogą być równieŜ składane e-mailem: 
mpotocka@ptop.org.pl lub faksem pod nr tel. 085 6642255 pod warunkiem niezwłocznego 
potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania 
pocztą). 

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na pytania Wykonawców. 
3. W toku oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 

treści złoŜonej oferty. 

XI Udzielanie wyja śnień i modyfikacja ogłoszenia  

1. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące przedmiotowego ogłoszenia. 
2. Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres 

mpotocka@ptop.org.pl, po czym niezwłocznie pocztą na adres podany powyŜej.  
3. Odpowiedzi przekazywane są wykonawcom zadającym pytania i publikowane na stronie internetowej 

zamawiającego bez ujawniania źródeł zapytania. 
4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę ogłoszenia zamawiający zamieści na stronie internetowej. JeŜeli 
w wyniku zmiany treści ogłoszenia niezbędny okaŜe się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o tym na stronie internetowej. 
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XII Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania s ię 
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest Pani Marta Potocka, tel. 693390213 
lub 085 6642255. 

 
XIII Umowa z Wykonawc ą 

Umowa z Wykonawcą, który złoŜy najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach 
określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 2 do ogłoszenia, niezwłocznie po ogłoszeniu 
rozstrzygnięcia przetargu. 

 
XIV Inne informacje dotycz ące przetargu 
1. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę. 
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
3. 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. 

4. 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 upowaŜnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie 
oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. 
Pełnomocnictwo moŜe być udzielone w szczególności: 
− łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
− oddzielnie przez kaŜdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

5. Zamawiający moŜe wezwać Wykonawcę do uzupełnienia, wyjaśnienia treści oferty lub poprawić omyłki 
występujące w ofercie na zasadach określonych w § 5 Regulaminu zawierania umów PTOP.   

6. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie oraz drogą 
elektroniczną Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu. 

7. Zamawiający zastrzega moŜliwość uniewaŜnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu 
ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:  

• brak jest waŜnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone, 
• cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający moŜe 

przeznaczyć na realizację zadań, 
• wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe realizacja zamówienia nie leŜy  

w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej przewidzieć, 
• instytucja sponsorująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu 

zamówienia z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego.  
8. Zamawiający dopuszcza moŜliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy: 

• oferent zaproponuje raŜąco niską cenę za wykonanie zamówienia. 
9. Zamawiający moŜe odwołać/zmienić lub zmodyfikować warunki przetargu przed dniem składania 

ofert. 
10. Zamawiający moŜe odrzucić ofertę Wykonawcy, gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych 

przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie waŜna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie 
spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony.   

  
Sporządziła i zatwierdziła pod względem merytorycznym i formalnym: 

Kierownik projektu: Marta Potocka 
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