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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; ul .  Ciepła 17;  15-471 Białystok 

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
Białystok dn. 08.06.2015 r. 

Numer postępowania: NRZ/05/2015 

 
 

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: 

wykonywanie i montaż 12 tabliczek pamiątkowych 
w ramach projektu „Narewka – rzeka życia – kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 
2000 Puszcza Białowieska”, 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  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 12 tabliczek pamiątkowych obejmujące: 
• Opracowanie graficzne, skład 
• Przygotowanie do druku materiału na plansze, druk 

• Montaż: tabliczki małe na obiektach wykonanych w ramach projektu na terenie Białowieży i 
Puszczy Białowieskiej, tabliczki duże ul. Mostowa 25, Białowieża. 

2. Parametry techniczne: 
a) tabliczki małe: 
• wielkość planszy: 40 x 30 cm 
• materiał: blacha mosiężna 

• grubość 1,5 mm 
• nadruk kolorowy UV 
• zabezpieczenie lakierem bezbarwnym 

• 10 sztuk 
b) tabliczki duże: 

• wielkość planszy: 100 x 70 cm 
• tablice na blasze ocynkowanej 
• oklejenie folią 
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• nadruk 4+0 
• zabezpieczenie laminatem foliowym 

• montaż na stelażu wykonanym z drewna na słupkach konstrukcyjnych 7 cm x 7 cm, 
• 2 sztuki 
3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy 

pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie                 
określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający 
dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych 
parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 

4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania                
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych). 

5. Nazwa i kod CPV:  30195000-0 - Tablice 
                                            39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne  
  
 
II. Termin realizacji zamówienia:  
Wymagany termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
 
III.  Sposób przygotowania oferty i obliczenia ceny.  
1. Cena oferty na realizację przedmiotu zamówienia opisanego w rozdz. I obejmować powinna 
pełny zakres czynności określonych w zapytaniu oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  
2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich w wartości brutto (z uwzględnieniem należnego 
podatku od towarów i usług). Stanowi ona ryczałtowe wynagrodzenie za realizację zamówienia, 
zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do ogłoszenia.  
  
 
IV. Sposób i termin płatności  
1. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru zleconych prac po ich rzeczywistym i 
niewadliwym ukończeniu w formie Protokołu Odbioru, który będzie podstawą do wystawienia 
faktury.  
2. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku przez Zamawiającego.  
  
 
V. Kryteria i tryb oceny ofert.  
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 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego 
znaczeniem: cena ofertowa – 100%. 
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.  
3. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty.  
4. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, 
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu oraz art. 87 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm., dalej „pzp”), dokonywanie 
jakichkolwiek zmian w jej treści.  
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy pzp, 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość badania ofert pod kątem rażąco niskiej ceny zgodnie z 
zasadami wynikającymi z art. 90 i art. 89 ust 1 pkt 4 pzp – oferta zawierająca rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.  
7. W przypadku złożenia ofert z jednakowymi cenami Zamawiający wezwie Wykonawców do 
złożenia ofert cenowych na zasadach określonych w art. 91 ust. 5 i 6 pzp.  
  
 
VI. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty.  

1. Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do ogłoszenia  
 
 

VII. Miejsce, termin i forma złożenia oferty:  
1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475 w formie 

pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres asuchowolec@ptop.org.pl. 
2.  Oferta przesłana elektronicznie powinna być dołączona do wiadomości jako skan podpisanej 

oferty w załączniku do wiadomości, a wiadomość w temacie powinna mieć opis: OFERTA w 
postępowaniu wykonywanie i montaż 12 tabliczek pamiątkowych nr postępowania 
NRZ/05/2015  

3. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej jak w pkt 2. 
4. Ofertę należy złożyć lub przesłać na wskazany adres mailowy do dnia 15.06.2015 r.  
5. Zamawiający udzieli informacji na temat nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty 

oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.  
 
 
VIII. Termin zwi ązania ofertą wynosi 30 dni.  
1. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie lub drogą 
elektroniczną lub faksem Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu zapytania 
ofertowego.  
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2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po otwarciu 
ofert, przed zawarciem umowy.  
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP.  
 
 
IX. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach 
określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia.  
 
 
 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA:  

1. Formularz ofertowy, 
2. Projekt umowy, 

 
 
 
 
 

Zatwierdzam: 
Kierownik projektu „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 

2000 Puszcza Białowieska” 
Anna Suchowolec 


