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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  
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Białystok, 16 września 2013 r. 

ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka 
(adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel./fax. 856642255), 
zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), zaprasza do składania ofert na realizację usługi 
polegającej na: 

wykonaniu broszek z dubeltem  

związanej z realizacją zadania E.2 (Materiały i aktywna promocja projektu) będącego częścią 
projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej 

Narwi” (LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 500 znaczków (broszek) metalowych w dwóch 
wzorach z dubeltem i logo Life+ o następujących parametrach: 

a) średnica 20-25 mm 
b) materiał: mosiądz posrebrzany i oksydowany 
c) zapinka typu „euroklips” produkcji irlandzkiej lub innej, ale co najmniej tej samej 

jakości 
d) możliwość wykonania nieregularnego kształtu 
e) część partii pokryta soczewką epoksydową 

2. Wykonawca zaprojektuje i przedstawi zamawiające co najmniej 5 różnych projektów znaczka 
do wyboru, z których zamawiający wybierze 2 do wykonania. 

3. Każdy znaczek (broszkę) Wykonawca wepnie w kartonową wizytówkę o wymiarach 
wynoszących ok. 6x4 cm zawierającą informacje o projekcie wskazane przez Zamawiającego 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania przez Wykonawców ofert częściowych.  
 

II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie do 20 października 2013 r.  

III. Opis warunków udziału w postępowaniu 
1. Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać następujące warunki: 
1.1 posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca załączy do oferty wykonany przez siebie 

znaczek (broszkę) o charakterystyce zbliżonej do opisanej w przedmiocie zamówienia oraz 
przedłoży wykaz co najmniej 5 przykładowych prac o podobnym charakterze.  

1.2 Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie.  
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1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie. 

1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 
tym zakresie. 
 

IV. Sposób obliczenia ceny oferty 

1. Cena oferty na realizację zadania musi obejmować pełny zakres prac określonych w 
przedmiocie zamówienia, o której mowa w rozdziale I oraz zawierać wszystkie elementy 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich, w kwocie brutto. 
3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto za realizację zamówienia. 

V. Kryteria oceny ofert 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za realizację 
zamówienia. 
 

VII. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 

1. Wykaz wykonanych prac, o którym mowa w opisie warunków udziału w postępowaniu w pkt. 
1.1 

VIII. Miejsce, termin i forma składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w formie pisemnej 
lub przesłać drogą elektroniczną na adres dmusial@ptop.org.pl do dnia 23 września 2013 r. do 

godziny 15:00. 
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Kryterium oceny ofert będzie cena za realizację usługi oraz inne kryteria opisane w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. 
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wyżej opisane wymogi i który 

zaoferuje najniższą cenę za realizację zamówienia.  
5. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli swoją ofertę o rozstrzygnięciu faksem 

lub drogą elektroniczną. 
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
8. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, 

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści  
z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu,  

9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienie niniejszego postępowania przed, jak i po 
otwarciu ofert bez podania przyczyny. 

10. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Dominika Piotrowska – tel. 85 664 22 55, e-
mail: dmusial@ptop.org.pl 

IX. Termin związania ofertą wynosi 30 dni 

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. 
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X. Umowa z Wykonawcą 

1. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta niezwłocznie po 
ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania. 

 
Zatwierdzam: 

Koordynator projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina 

Górnej Narwi” 

Dominika Piotrowska 

 


