
 
 

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 Bia łystok 

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
Białystok dn. 2012.07.17 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-
Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 
15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu 
Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na: 

 

Wyprodukowanie i zainstalowanie dwóch tablic informacyjnych 
 

Zadanie jest częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim”, 
zwanego dalej Projektem, 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 

Tablice: 

- Wielkość planszy -100 cm x 70 cm, 
- Wydruk kolorowy CMYK na trwałym materiale – np.: na pleksi 0,5 cm,  
- Druk odporny na warunki atmosferyczne. 
- Usztywnienie – drewniana rama,  
 
Plansza ma być zainstalowana na stelażu wykonanym z drewna, pokrytym drewnianym, 
dwuspadowym daszkiem. Całość wysokości 2 m plus odpowiednio zabezpieczony przed 
przegniciem odcinek słupów, przeznaczony do zakopania w ziemi. 
 
Skład i przygotowanie do druku materiału na planszę, obejmujący tekst oraz 3-5 zdjęcia. 
Tekst i zdjęcia dostarczy PTOP. 
 
Montaż tablic: jedna w okolicach miejscowości Baranowo – Mikołajki, druga pomiędzy 
Olsztynkiem i Nidzicą. 
 
Termin wykonania zlecenia: do 30 września 2012 roku. 
 

II.  Termin płatności 

Zapłata za wykonane zlecenie zostanie dokonana w terminie 15 dni od daty otrzymania 
faktury przez Zamawiającego. 



 
 

 
III.   Sposób przygotowania oferty 

1. Wykonawca przedłoży ofertę podając cenę brutto za wykonanie Zlecenia. 
2. Dodatkowo należy przedstawić opis wykonania (materiały) oraz sposoby montażu 

tablicy. 
3. Cena oferty  ma obejmować pełny zakres dostawy i zawierać wszystkie elementy 

niezbędne do wykonania zamówienia. 
 
IV.  Kryteria i tryb oceny ofert 

Oferty będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami 

1. Jakość zaproponowanej konstrukcji – waga kryterium 40%, 1%-1pkt. 
Oceny jakości pod względem solidności, trwałości i estetyki dokona Jarosław Banach – 
kierownik projektu. 
 
2. Cena ofertowa brutto - waga kryterium - 60%. 
Sposób obliczania ilości punktów w kryterium cena: 
najniższa cena / badana oferta x 60 
 
Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta – 100. 

 
V. Miejsce, termin i forma złożenia oferty 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475 w 
formie pisemnej, faksem na nr: 85 664 22 55 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: 
gkulakowska@ptop.org.pl. 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 25.07.2012r.  
3. Osobą do kontaktu jest Gabriela Kułakowska – tel. 85 664 22 55 
 

  
VI.  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 

1. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie, faksem 
lub 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. 

3. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na 
warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 1 - niezwłocznie po 
rozstrzygnięciu zapytania. 

 
Załącznik nr 1- Wzór umowy. 

Gabriela Kułakowska 


