
 
 

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. 2012.04.11 r. 

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: 

 

Wydanie folderu edukacyjnego. Opracowanie, skład i wydruk folderu. 
 

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 

Skład i druk folderu nt. żółwia błotnego: 
Format folderu: 
- kwadrat o boku nie większym niż A4, przykładowy format 16x16 cm, (format ma być 
dostosowany do wielkości arkusza drukarskiego tak by ograniczyć ilość odrzucanego papieru, 
folder ma być wydrukowana w formie długiego paska, który będzie składany w kwadrat) 
- falcowanie, 
- bigowanie, 
- 4+4 cmyk, 
- skład, 
- druk na papierze „ekologicznym” o gramaturze 200-300g – w zależności od jakości papieru 
gramatura do uzgodnienia, (papier typu np. cyclus offset) 
- nakład 2 500 sztuk. 
 
Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie rysunków do folderu: 
- żółw hibernujący w mule na dnie jeziora,  
- żółw nurkujący w poszukiwaniu pożywienia, 
- mały żółw w skorupce, w jaju zagrzebany w piasku śni o słońcu i wiośnie, wokół zima, 
- żółwica szuka miejsca do złożenia jaj, przechodzi drogę, nadjeżdża samochód,  
- żółw w szuwarach a w tle panie w strojach z lat 20-tych (obrazuje, że żółwie są 
długowieczne)  
- ze żółw i dinozaury  - ma obrazować, że żółwie to stara grupa zwierząt, starsza niż 
dinozaury,  



 
 

- kolejny - kometa uderza w ziemie żółw zamyka sie w skorupie, T.rex kona obok,  
- bitwa pod Grunwaldem – żółw obserwujący bitwę, 
- następnie dzieci kapią sie w jeziorze, śmieci, żółwie wyprowadzają się, 
- wielki spychacz zasypuje oczko wodne gdzie mieszkały żółwie,  
- naukowiec w woderach chodzi z antena nad brzegiem jeziora i szuka żółwi, 
- bocian czarny. 
 
Tekst do folderu dostarczy PTOP. 

 

1. Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są minimalnymi, a użyte nazwy  lub 
typy  produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych i funkcjonalnych. W 
przypadku produktów określonych w zapytaniu nazwą producenta, Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, o parametrach nie niższych niż 
produktów wskazanych nazwą.  

2. Warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 
Wykonawca przedstawi projekt folderu do akceptacji do 30 kwietnia 2012 roku. 
Dostawa wydrukowanego folderu do 11 maja 2012 roku.  
Miejsce dostawy Białystok, ul. Ciepła 17, 15-471, Sekretariat PTOP. 
 

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. 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. Wykonawca przedstawi jeden realistyczny rysunek żółwia błotnego do oceny – waga 
kryterium 40%, 1%-1pkt. 

Oceny rysunku pod względem zgodności cech gatunkowych oraz wartości artystycznych 
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 16.04.2012r.  
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 


