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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  

Regionalne  Biuro  w  Olsztyn ie ;   
u l .  Murzynow skiego 18;  10 -684  Olsz tyn  

tel./fax. (89) 533-68-66; e-mail.: smenderski@ptop.org.pl  

Olsztyn, dn. 16 maja 2014 r. 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka,  
(adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn tel./fax.  
(89) 533-68-66, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), zaprasza do złożenia oferty na:  
 

wyprodukowanie i montaż 4 szt. tablic w drewnianej oprawie 
 
która jest związana z realizacją zadania będącego częścią projektu „Ochrona rybitw na Warmii i 
Mazurach” nr POIS.05.01.00-00-219/09, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Opracowanie graficzne, wyprodukowanie oraz montaż 4 tablic o tematyce ornitologicznej. Moduły mają 
przedstawiać 4 ostoje ptaków: rezerwat „Polder Sątopy-Samulewo”, rezerwat „Kwiecewo”, staw dolny w 
Pieckach, stawy w Nerwiku. 
 
1. Tablica edukacyjna:  
Wymiar 120x80cm + montaż w oprawy drewniane. 
Technologia wykonania tablic z przeznaczeniem na zewnątrz: wodoodporny wydruk wielkoformatowy - brak 
widocznych przejść głowicy drukującej przy rozdzielczości 1440 dpi,  wydruk odporny na działanie 
czynników atmosferycznych UV i H2O. Nośnik druku  folia polimerowa zapewniająca trwałość zachowania 
kolorystyki tablic do 5 lat. Całość laminowana warstwą ochronną anty-UV i antygrafitti. NOŚNIK główny -  nie 
rdzewiejąca blacha ocynkowana grubości 0,55 mm. Okres gwarancji tablic zewnętrznych – 5 lat.  
Tematyka: tablica nr 1 - rezerwat „Polder Sątopy-Samulewo”, tablica nr 2 - rezerwat „Kwiecewo”,  
tablica nr 3 - staw dolny w Pieckach, tablica nr 4 - stawy w Nerwiku. 
 
2.Stelaż drewniany do tablic: 
w rozmiarze :120x80cm 
Stelaż drewniany jednostronny  do tablic  z dachem dwuspadowym wykonanym  z  desek, montowanych na 
zakładkę ok. 3 cm z wykończeniami bocznymi okrąglakiem toczonym o średnicy min. 8cm. Oprawa tablicy  
wykonana z suchych desek oflisowanych grubości min 3 cm. Drewno impregnowane, zabezpieczone 
środkiem ochronnym do drewna. Konstrukcja zwarta, masywna, wykonana zgodnie z zasadami  sztuki 
stolarsko - ciesielskiej. Stelaż  z pełnym zabezpieczeniem „pleców” tablicy, dolna część nóg tablicy 
zabezpieczona przed wilgocią dodatkowym środkiem chemicznym. Kotwy stalowe + stopy betonowe. 
Wysokość całej konstrukcji nie niższa niż 2 m. 
 
3. Montaż - tablice montowane będą przez Wykonawcę w 4 miejscach wyznaczonych przez 
Zamawiającego: 
w pobliżu rezerwatu „Polder Sątopy-Samulewo”, gmina Bisztynek, powiat bartoszycki, woj. warmińsko-
mazurskie, sztuk 1 
w pobliżu rezerwatu „Kwiecewo”, Gmina Świątki, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, sztuk 1. 
w pobliżu stawu dolnego w Pieckach, Gmina Piecki, powiat mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, sztuk 1 
w pobliżu stawów w Nerwiku, Gmina Purda, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, sztuk 1 
 
Zamawiający dostarczy Wykonawcy logotypy w formacie plików *cdr (logotyp sponsorów), rysunki, mapy 
oraz tekst (maksymalnie do 10 dni roboczych po podpisaniu umowy), która posłuży Wykonawcy do 
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przygotowania materiałów do wydruku. Ostateczny wygląd tablic przed produkcją należy uzgodnić z 
Zamawiającym w celu akceptacji, ewentualnych poprawek lub zmian. 
 
II. Sposób przygotowania oferty 
1. Oferta (załącznik nr 1) musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby 

upoważnione.  
2.  Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz 

być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie 
koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres 
ważności oferty.  

3. Podczas prac Wykonawca będzie zobowiązany ściśle współpracować z Zamawiającym, w tym 
dokonywać z nim stosownych uzgodnień. 

4.  Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się w miejscu montażu tablic.  
5.  Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko  

w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
III. Termin realizacji zamówienia 
Wykonawca, który zostanie wyłoniony spośród złożonych ofert zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu 
zamówienia na adres wskazany przez Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt  
w nieprzekraczalnym terminie do 18 lipca 2014 r. 
 
IV. Warunki płatności: 
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury. 
 
V. Opis wymogów stawianych Wykonawcy: 
Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien spełniać następujące warunki:  

1. Zapewnienia wykwalifikowanej, doświadczonej kadry wykonującej przedmiot zamówienia oraz obsługi 
technicznej, 

2. Wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem należytej staranności zawodowej, rzetelnie, 
terminowo, z uwzględnieniem obowiązującego w tym zakresie prawa, ustalonej praktyki i uwzględnieniem 
słusznych interesów Zamawiającego. 
3. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zadania. 
 
VI. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 
Cenę za realizację umowy należy wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1). 
 
VII. Termin składania ofert i ich ocena 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 26 maja 2014 r., na adres: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 
10-684 Olsztyn lub drogą elektroniczną na adres: smenderski@ptop.org.pl  
2. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Sebastian Menderski tel.: (89) 533-68-66, e-mail: 
smenderski@ptop.org.pl 
3. Cena oferty musi obejmować pełny zakres prac określonych w rozdziale I oraz zawierać wszystkie 
elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zaoferowała najniższą cenę ofertową. 
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu faksem lub drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli 

oferty. 
 
 Zatwierdzam: Koordynator projektu:  

„Ochrona rybitw na Warmii i Mazur” 
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