
 
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY  

Ptaki Polskie  

z siedzibą: ul. Dolistowska 21  

19-110 Goniądz  

NIP: 546 133 16 02  

REGON: 200071703  

KRS: 0000253695 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Ptaki Polskie z siedzibą w Goniądzu, realizujące projekt ORLIK PTAK 

JAKICH MAŁO, działając na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych Ptaków 

Polskich, zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia na: 

 

 

 

 

 

a. Projekt i wykonanie Biuletynu elektronicznego Projektu. 

 
b. Projekt i wykonanie (druk) publikacji pt. „Ochrona orlika 

grubodziobego. Materiały z Warsztatów Międzynarodowych. 
Goniądz, Polska 25-27 stycznia 2012” 

 
c. Projekt i druk Broszury dla rolników i samorządowców.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
a. Projekt i wykonanie Biuletynu Elektronicznego Projektu. 

 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Projekt graficzny biuletynu elektronicznego, na podstawie dostarczonych tekstów i zdjęć. 

Projekt ma opierać się na już istniejącym biuletynie (kolejny z cyklu): 

http://orlikgrubodzioby.org.pl/artykul/biuletyn-informacyjny-aqc-plan 

 

Sposób dystrybucji biuletynu: 

 

Biuletyn ma być przygotowany w formie przystosowanej do dystrybucji drogą 

elektroniczną, jako załącznik e-maila (PDF) oraz do zamieszczenia na stronie www 

Projektu. Liczba stron biuletynu będzie analogiczna do poprzedniego wydania biuletynu. 

 

Tytuł Biuletynu: 

 

„Jak chronimy orliki grubodziobe?”                                                                   

Biuletyn Projektu ORLIK PTAK JAKICH MAŁO 

 

2. Termin składania ofert upływa dnia: 

28.05.2013 

 

3. Ofertę należy przesłać: 

 pocztą elektroniczną do: Anna Pilarska, specjalistka ds. komunikacji społecznej i PR  

w projekcie ORLIK PTAK JAKICH MAŁO (adres: anna.pilarska@ptakipolskie.pl) 

 

4. Przez „ofertę” rozumieć należy: 

- wycenę przygotowania biuletynu 

- projekt okładki i dwóch stron biuletynu na podstawie załączonych tutaj przykładowych 

materiałów tekstowych. (załącznik nr 1). Zdjęcia dostępnie są na stronie internetowej, w 

zakładce O Orliku / Galeria.  

 

 

5. Termin wykonania zamówienia: 

W przypadku wyboru danej oferty - projekt należy dostarczyć w terminie do tygodnia     

(5 dni roboczych) od momentu przekazania przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych 

materiałów i informacji, w szczególności kompletu tekstów oraz zdjęć. 

 

Zamawiający przekaże wszelkie materiały potrzebne do realizacji zlecenia w ciągu 15 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż 14.06.2013r. 

Termin wykonania zamówienia nie może przekroczyć 15 lipca 2013r. 
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6. Zakres oceny oferty: 

 

1) najniższa cena       - 40% 

2) kreacja        - 60%   

 

Kryterium „ceny” będzie rozpatrywane na podstawie następującego wzoru:  

 

 Cn 

C=    ------  x40, gdzie: 

 

 Cb 

 

C ilość punktów za kryterium cena  

Cn najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 

Cb ocena ofert badanej 

40 waga kryterium  

 

Kryterium „kreacji” będzie rozpatrywane na podstawie następujących składowych: 

 

a. projekt graficzny (ocenia: Anna Pilarska) 

b. kompozycja (ocenia: Anna Pilarska) 

c. spójność z projektem pierwszego biuletynu elektronicznego (ocenia: Anna Pilarska) 

 

Za każdy podpunkt w kryterium kreacja od a do c będzie przyznawanie maksymalnie 20 

punktów 

Umowa zostanie podpisana z oferentem który otrzyma największą liczbę punktów po 

zsumowaniu kryterium ceny oraz kreacji. 

 

7. Termin płatności: 

30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

8. Sposób rozliczania. 

Przelew na konto wskazane przez Wykonawcę, na podstawie wystawionej faktury.  

 

9. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany 

podmiot, który przesłał ofertę w ustalonym terminie. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę 

nie stanowi zawarcia umowy. Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert. 

 

10. Uwagi końcowe. 

Kryterium najniższej ceny nie stanowi kryterium wyboru wykonawcy. 

 

11. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są: 

Anna Pilarska,  anna.pilarska@ptakipolskie.pl,   785 745 737 
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b. Projekt i wykonanie (druk) publikacji pt. „Ochrona orlika 
grubodziobego. Materiały z Warsztatów Międzynarodowych. 

Goniądz, Polska 25-27 stycznia 2012” 
 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Projekt, skład oraz druk abstraktów – publikacji powstałej jako wynik Międzynarodowych 

Warsztatów poświęconych ochronie orlików grubodziobych. W skład zlecenia wchodzi 

również korekta barwna i świetlna zdjęć. 

Publikacja zawiera trzy wersje językowe abstraktów (polską, angielską i rosyjską). Każda 

z wersji językowych będzie oddzielona od kolejnej dwoma stronami zawierającymi zdjęcia 

z wydarzenia. 

Nagranie płyt CD, które będą dołączone do publikacji. Na płycie CD znajdą się m.in 

materiały video z wywiadami z uczestnikami Międzynarodowych Warsztatów. Materiał 

filmowy zostanie dostarczony Wykonawcy razem z tekstem i zdjęciami. Płyta CD musi 

zostać opatrzona nadrukiem spójnym z dotychczasową linią graficzną projektu. 

 

Pełny tytuł publikacji: 

 

Conservation of the Greater Spotted Eagle. Proceedings of the International Workshop. 

Goniądz, Poland 25-27th January 2012 

Ochrona orlika grubodziobego. Materiały z Warsztatów Międzynarodowych.  

Goniądz, Polska 25-27 stycznia 2012 

Защита большого подорлика.Материалы Международного Семинара, Польша 25-27 

января 2012 

 

Odbiorcy: 

Publikacja ma być skierowana do specjalistów zajmujących się badaniem orlików 

grubodziobych, ale też do szerokiego grona odbiorców. Powstała jako rezultat spotkania 

specjalistów w dziedzinie ochrony orlików grubodziobych, jednak powinna być także 

atrakcyjna dla zwykłych czytelników.  

 

Uwagi szczególne do projektu graficznego i druku: 

Liczba stron: 120 – 130 + kieszonka na płytę na wewnętrznej okładce z tyłu.  (ilość stron 

może się zmienić z zależności od rozmieszczenia zdjęć i projektu całości) 

 

Druk: 200 sztuk. 

Format: 

A4 

Okładka sztywna, kolorowa. 

 

Całość będzie składała się z trzech części tekstowych (językowych) oraz trzech części 

zdjęciowych (każda część zdjęciowa to dwie strony zadrukowane dwustronnie). 

 

Części tekstowe wykonane zostaną w wersji czarno-białej na papierze offsetowym, 

natomiast części zdjęciowe powinny odróżniać się grubszym papierem, połyskiem oraz 

kolorem. (sugerowane parametry części zdjęciowej: 135-150g, kreda lub mat.) 



 
 

 

 

Projekt ma być zgodny z identyfikacją wizualną projektu ORLIK PTAK JAKICH MAŁO oraz 

nie może odbiegać od jakości wykonania wcześniejszych publikacji.  

Szczegóły : http://orlikgrubodzioby.org.pl/projekty/media/komunikacja. Wytyczne 

dotyczące druku mogą zmienić się na etapie konsultacji i projektowania.  

 

UWAGA: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą jednej próbki materiałów 

wykonanych przez Wykonawcę opisanych jako próbka tj.: książki, okładka kolorowa, 

książka musi zawierać kolorowe zdjęcia, minimum 100 stron. Próbkę należy wysłać drogą 

pocztową na adres Zamawiającego, PTAKI POLSKIE ul. Dolistowska 21 19-110 Goniądz 

 

 

2. Termin składania ofert upływa dnia: 

    28.05.2013 

 

3. Ofertę należy: 

 przesłać pocztą elektroniczną (w przypadku próbki – drogą pocztową) do: 

Anna Pilarska, specjalistka ds. komunikacji społecznej i PR w projekcie ORLIK PTAK 

JAKICH MAŁO (adres: anna.pilarska@ptakipolskie.pl) 

 

Ptaki Polskie 

ul. Dolistowska 21 

19-110 Goniądz 

 

 

4. Przez „ofertę” rozumieć należy: 

- projekt graficzny okładki publikacji oraz przykładowy układ i projekt kilku stron + 

zdjęcia, na podstawie załączonych tekstów i zdjęć. (załącznik nr2 i nr3) 

 

- wycenę zaprojektowania całości oraz druku 200 sztuk publikacji ( w ramach wyceny 

druku należy ująć również cenę nagrania materiału filmowego na 200 płyt CD oraz 

stworzenie odpowiedniego rozwiązania na dołączenie płyty CD). 

 

 

5. Termin wykonania zamówienia: 

W przypadku wyboru danej oferty – dwa różne projekty publikacji (do wyboru) należy 

dostarczyć w terminie do 7 dni roboczych od momentu przekazania przez Zamawiającego 

wszelkich niezbędnych materiałów i informacji (teksty, zdjęcia  i inne).   

Zamawiający przekaże wszelkie materiały potrzebne do realizacji zlecenia w ciągu 15 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż 14.06.2013r.  

Termin wykonania całości zamówienia nie może przekroczyć 15 lipca 2013r. 

 

 

 

6. Zakres oceny oferty: 

 

1) najniższa cena       - 40% 

2) kreacja        - 60%   
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Kryterium „ceny” będzie rozpatrywane na podstawie następującego wzoru:  

 

 Cn 

C=    ------  x40, gdzie: 

 

 Cb 

 

C ilość punktów za kryterium cena  

Cn najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 

Cb ocena ofert badanej 

40 waga kryterium  

 

Kryterium „kreacji” będzie rozpatrywane na podstawie następujących składowych: 

 

a. projekt graficzny (ocenia: Anna Pilarska) 

b. kompozycja (ocenia: Anna Pilarska) 

c. oryginalne podejście do tematu (ocenia: Anna Pilarska) 

 

Za każdy podpunkt w kryterium kreacja od a do c będzie przyznawanie maksymalnie 20 

punktów. 

Umowa zostanie podpisana z oferentem który otrzyma największą liczbę punktów po 

zsumowaniu kryterium ceny oraz kreacji. 

 

7. Termin płatności: 

30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

8. Sposób rozliczania: przelew na konto wskazane przez Wykonawcę, na podstawie 

wystawionej faktury.  

 

9. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany 

podmiot, który przesłał ofertę w ustalonym terminie. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę 

nie stanowi zawarcia umowy. Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert. 

 

10. Uwagi końcowe. 

Kryterium najniższej ceny nie stanowi kryterium wyboru wykonawcy. 

 

11. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są: 

Anna Pilarska,  anna.pilarska@ptakipolskie.pl,   785 745 737 
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c. Projekt i druk Broszury dla rolników i samorządowców. 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Projekt, skład oraz druk broszury – poświęconej ochronie orlika grubodziobego, jak i 

ochronie Biebrzy i całego krajobrazu kulturowego oraz rolniczego Doliny.  

Ponadto, w skład zlecenia wchodzi również korekta barwna i świetlna zdjęć. 

 

Odbiorcy: 

Broszura będzie skierowana do rolników i samorządowców z województwa Podlaskiego. 

W drugiej kolejności trafi również do niewyspecjalizowanych osób zainteresowanych 

ochroną przyrody.  

 

Druk: 1500 sztuk (24 str.)  

Format: 

książeczka zszywana 21cm x 21cm  

 

Uwagi szczególne do projektu graficznego i druku: 

Sugerowana specyfikacja wydruku: 

druk kolorowy,4/4 cmyk + lakier dyspersyjny matowy 1/1, Grubość papieru: kreda 

matowa 250g.  

 

Projekt ma być zgodny z identyfikacją wizualną projektu ORLIK PTAK JAKICH MAŁO  oraz 

nie może odbiegać od jakości wykonania wcześniejszych publikacji.  

Szczegóły : http://orlikgrubodzioby.org.pl/projekty/media/komunikacja 

Wytyczne dotyczące druku mogą zmienić się na etapie konsultacji i projektowania.  

 

2. Termin składania ofert upływa dnia: 

    28.05.2013 

 

3. Ofertę należy: 

 przesłać pocztą elektroniczną do 

 Anna Pilarska, specjalistka ds. komunikacji społecznej i PR w projekcie ORLIK PTAK 

JAKICH MAŁO (adres: anna.pilarska@ptakipolskie.pl) 

 

 

4. Przez „ofertę” rozumieć należy: 

- projekt graficzny okładki publikacji oraz dwóch stron ze zdjęciami. Do wykorzystania 

załączone materiały tekstowe (załącznik nr 4). 

 

Zdjęcia dostępne na stronie www projektu, szczególnie w zakładce O Orliku / Galeria: 

http://orlikgrubodzioby.org.pl/ptak/o-orliku/galeria 

 

- wycenę projektu oraz druku 1500 sztuk publikacji. 
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5. Termin wykonania zamówienia: 

 

W przypadku wyboru danej oferty – dwa różne projekty (do wyboru)  należy dostarczyć 

w terminie do 7 dni roboczych od momentu przekazania przez Zamawiającego wszelkich 

niezbędnych materiałów i informacji (teksty, zdjęcia i inne).   

Zamawiający przekaże wszelkie materiały potrzebne do realizacji zlecenia w ciągu 15 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż 14.06.2013r.  

Termin wykonania całości zamówienia nie może przekroczyć 15 lipca 2013r. 

 

6. Zakres oceny oferty: 

 

 

1) najniższa cena       - 40% 

2) kreacja        - 60%   

 

 

Kryterium „ceny” będzie rozpatrywane na podstawie następującego wzoru:  

 

 Cn 

C=    ------  x40, gdzie: 

 

 Cb 

 

C ilość punktów za kryterium cena  

Cn najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 

Cb ocena ofert badanej 

40 waga kryterium  

 

 

Kryterium „kreacji” będzie rozpatrywane na podstawie następujących składowych: 

 

a. projekt graficzny (ocenia: Anna Pilarska) 

b. kompozycja (ocenia: Anna Pilarska) 

c. oryginalne podejście do tematu (ocenia: Anna Pilarska) 

 

Umowa zostanie podpisana z oferentem który otrzyma największą liczbę punktów po 

zsumowaniu kryterium ceny oraz kreacji. 

 

7. Termin płatności: 

30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

8. Sposób rozliczania: przelew na konto wskazane przez Wykonawcę, na podstawie 

wystawionej faktury.  

 

9. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany 

podmiot, który przesłał ofertę w ustalonym terminie. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę 

nie stanowi zawarcia umowy. Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od 



 
 

 

 

zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert. 

 

10. Uwagi końcowe. 

Kryterium najniższej ceny nie stanowi kryterium wyboru wykonawcy. 

 

11. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są: 

Anna Pilarska,  anna.pilarska@ptakipolskie.pl,   785 745 737 

 

 

 

Uwagi końcowe do Zapytania ofertowego. 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Składane oferty 

powinny dotyczyć projektu i wykonania wszystkich publikacji z Zapytania ofertowego. 

2. Odbiór całości zamówienia zostanie potwierdzony protokołem odbioru, podpisanym 

przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca składa ofertę drogą elektroniczną na adres anna.pilarska@ptakipolskie.pl 

w formie jednego emaila, zawierającego oferty na wykonanie wszystkich elementów 

składowych Zapytania ofertowego. 

4. W składanej ofercie powinny być wyszczególnione elementy składowe występujące w 

Zapytaniu wraz z podaniem ceny brutto za poszczególny element oraz łączną cenę 

brutto za wykonanie zamówienia. 

 

 

 

Załączniki :  

Załącznik nr 1 : Przykładowy materiał tekstowy do wykorzystania przy 

tworzeniu projektu Biuletynu elektronicznego. 

 

 

Załącznik nr 2: Materiał tekstowy do wykorzystania przy tworzeniu projektu 

Abstraktów. 

 

 

Załącznik nr 3 : Przykładowy materiał tekstowy do wykorzystania przy 

tworzeniu projektu Broszury dla rolników i samorządowców. 

 

 

Załącznik nr 4: Zdjęcia z Międzynarodowych Warsztatów do wykorzystania 

przy tworzeniu projektu Abstraktów. 
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