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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  

Sekretariat PTOP; ul.  Ciepła 17; 15-471 Białystok  
tel. 856754862; tel./fax. 856642255; e-mail.: dmusial@ptop.org.pl 

 
Białystok, 1 lutego 2013 r. 

 
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), w związku z realizacją zadania 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 Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje:  

O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 30.01.2013 r. 

na realizację zadania polegającego na: 

zakupie koszulek 
 
BYŁO:  
 
I Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 2000 szt. koszulek z nadrukami o następujących 
parametrach: 
a) koszulki: 
− gramatura minimum 180 g/m2 dla koszulek damskich i minimum 160 g/m2 dla koszulek 

dziecięcych, dla połowy koszulek unisex 200 g/m2, dla pozostałych koszulek unisex 
minimum 160 g/m2 

− 100% bawełny, Single Jersey dla koszulek unisex i dziecięcych, dla koszulek damskich z 
dodatkiem 5% elastanu  

− materiał stabilizowany termicznie przed zszyciem 
− bawełna czesana lub półczesana 
− ściągacz pod szyją z dodatkiem minimum 5% elastanu 
− taśmy wzmacniające na ramionach 
− brak bocznych szwów dla koszulek unisex 
− rozmiarówka dostosowana dla Europy Wschodniej 
− gwarancja na minimum 30 prań bez zmiany kształtu i rozmiaru 
− rozmiary i kolory zgodne ze specyfikacją zamówienia stanowiącą załącznik nr 2 do 

niniejszego ogłoszenia. 
b) nadruki: 

− farby użyte do nadruku - bezftalanowe i bez zawartości metali ciężkich 
− technika nadruku – nadruk bezpośredni (sitodruk i digiplast w rozdzielczości nie mniejszej 

niż 600 dpi) lub pośredni (sitotransfer) 
− gwarantowana trwałość nadruku dla minimum 30 prań 
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− wzory, kolorystyka i wielkość nadruku zgodna ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 3 
do niniejszego ogłoszenia. 

JEST: 
 
I Opis przedmiotu zamówienia  

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup 2000 szt. koszulek z nadrukami o następujących 
parametrach: 

a) koszulki: 
− gramatura minimum 180 g/m2 dla koszulek damskich i minimum 160 g/m2 dla koszulek 

dziecięcych, dla połowy koszulek unisex 200 g/m2, dla pozostałych koszulek unisex 
minimum 160 g/m2 

− 100% bawełny, Single Jersey dla koszulek unisex i dziecięcych, dla koszulek damskich z 
dodatkiem 5% elastanu  

− materiał stabilizowany termicznie przed zszyciem 
− bawełna czesana lub półczesana 
− ściągacz pod szyją z dodatkiem minimum 5% elastanu 
− taśmy wzmacniające na ramionach 
− brak bocznych szwów dla koszulek unisex 
− rozmiarówka dostosowana dla Europy Wschodniej 
− gwarancja na minimum 30 prań bez zmiany kształtu i rozmiaru 
− rozmiary i kolory zgodne ze specyfikacją zamówienia stanowiącą załącznik nr 2 do 

niniejszego ogłoszenia. 
b) nadruki: 

− farby użyte do nadruku - bezftalanowe i bez zawartości metali ciężkich 
− technika nadruku – nadruk bezpośredni (sitodruk) lub pośredni (sitotransfer cyfrowy) 
− gwarantowana trwałość nadruku dla minimum 30 prań 
− wzory, kolorystyka i wielkość nadruku zgodna ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 3 

do niniejszego ogłoszenia. 
 
BYŁO:  
 
VII Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 

Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do ogłoszenia, 
 
JEST: 
 
VII Dokumenty i inne załączniki, które należy dołączyć do oferty 

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do ogłoszenia, 
2. Koszulka damska w rozmiarze S oraz koszulka męska w rozmiarze XXL z wydrukami próbnymi 

zgodnymi z Załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 
 

BYŁO:  
 
VIII Miejsce, termin i forma zło żenia oferty 
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1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok w formie pisemnej, 
w zamkniętej kopercie zatytułowanej: Przetarg „Zakup koszulek” z informacją „Nie otwierać 
przed 06.02.2013 r., godz. 15:15. 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 06.02.2013 r. do godziny 15:00. 
3. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 06.02.2013 r. o godzinie 15:15. Zamawiający udzieli 

informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na 
pisemny wniosek Wykonawcy. 

 
JEST: 
 
1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok w formie pisemnej, 

w zamkniętej kopercie zatytułowanej: Przetarg „Zakup koszulek” z informacją „Nie otwierać 
przed 08.02.2013 r., godz. 15:15. 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 08.02.2013 r. do godziny 15:00. 
3. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 08.02.2013 r. o godzinie 15:15. Zamawiający udzieli 

informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na 
pisemny wniosek Wykonawcy. 

 
 

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

Dolina Górnej Narwi ” 
 

Dominika Musiał 

 
……………………. 

(podpis) 
 


