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Goniądz: Usługa w zakresie przygotowania do druku (tłumaczenie, skład i 

łamanie) i druk offsetowy, oprawa, przygotowanie do dystrybucji i dystrybucja 

książki o orliku grubodziobym, wydanej w ramach projektu LIFE 
08/NAT/PL/000511 

 

Numer ogłoszenia: 315044 - 2013; data zamieszczenia: 06.08.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie , ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. 
podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://orlikgrubodzioby.org.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie 

przygotowania do druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk offsetowy, oprawa, 

przygotowanie do dystrybucji i dystrybucja książki o orliku grubodziobym, wydanej w 
ramach projektu LIFE 08/NAT/PL/000511. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. W skład 

zamówienia wchodzi: Korekta językowa monografii. Tłumaczenie tekstu książki na język 

angielski oraz rosyjski, korekta językowa native speakerów (potwierdzona dokumentami), 

autoryzacja tłumaczenia z pełną odpowiedzialnością za jego jakość. Korekta barwna zdjęć i 

ilustracji wraz z wykonaniem odbitek próbnych. Opracowanie projektu monografii wraz z 

dwoma projektami okładki. Skład, łamanie, druk offsetowy i oprawa książki Dołączenie do 

każdego egzemplarza książki w sposób trwały płytyDVD zawierającej film o orliku 

grubodziobym na wewnętrznej stronie tylnej okładki (płyta zostanie dostarczona przez 

Zamawiającego). Projekt graficzny książki będzie musiał być spójny z dotychczasowymi 
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kreacjami, w tym projektem oznakowania płyty dostarczonej przez Zamawiającego. Aby 

zminimalizować użycie papieru Zamawiający wymaga tutaj rozwiązania bez użycia 

dodatkowego opakowania na płytę. 2. Parametry książki: Tekst maszynopis w języku 

polskim: maksymalnie 140 stron standardowego maszynopisu. Ilustracje, zdjęcia, mapy, 

ryciny włamane w tekst (uwaga: publikacja bogato ilustrowana, po włamaniu ilustracji w 

tekst powierzchnia zdjęć zajmie do ok. połowy polskiej części książki).Podpisy pod 

ilustracje - około 10 stron standardowego maszynopisu; Książka będzie składać się z 

części polskiej opatrzonej ilustracjami podpisanymi w językach polskim, angielskim i 

rosyjskim, oraz z części przetłumaczonej na język angielski i rosyjski, bez ilustracji. 

Papier: środki - kreda matowa 130 g format B5 176x 250 mm środek 4+4 kreda mat 130g 

oklejka kreda mat 130g 4+0 folia mat 1+0 lakier UV punktowo wyklejka papier offsetowy 

120g, biała, niezadrukowana tektura 2,5mm kapitałka biała oprawa twarda szyto klejona 

Nakład 1500 egzemplarzy Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy 

tekstu rozdziałów monografii oraz wysokiej jakości ilustracji i zdjęć, przypisanych do 

danego rozdziału książki. Ponadto, przekazane zostanie także 1500 szt. płyt DVD z 

pełnometrażowym filmem o orliku grubodziobym, do umieszczenia po 1 szt. w każdym 

egzemplarzu książki. Płyty zostaną dostarczone Wykonawcy nie później niż 15 września 

2013r. Ponadto, monografia powinna zostać opatrzona logotypami Realizatorów oraz 

Sponsorów Projektu według wskazówek Zamawiającego. Logotypy zostaną przekazane 

wykonawcy książki po podpisaniu umowy. Wykonawca przed oddaniem monografii do 

druku przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projekt monografii w wersji elektronicznej 

wraz z dwoma projektami okładki w wersji elektronicznej do wyboru. Następnie zostaną 

przedstawione Zamawiającemu próbki drukowane (proofy) do akceptacji. Ostateczna 

wersja monografii (gotowa do druku) powinna być podpisana przez Wykonawcę i przez 

Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu tekst monografii wraz ze 

zdjęciami, mapami, ilustracjami, itp. w postaci wydruku oraz na 4 nośnikach 

elektronicznych w formie umożliwiającej w przyszłości wykonanie kolejnych zmian i 

dodruków monografii. W momencie odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego 

Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

monografii o orliku grubodziobym w zakresie następujących pól eksploatacji wskazanych w 

§ 2 umowy załączonej do SIWZ. 3. Realizacja zamówienia obejmuje ponadto: Dystrybucję 

monografii do wskazanych miejsc na terytorium RP, zgodnie z listą wysyłkową dostarczoną 

przez Zamawiającego do maksimum 200 adresatów po 1 egzemplarzu na adresata. 

Dystrybucja obejmuje: zapakowanie, zaadresowanie i wysyłkę lub dostawę książki pod 

adres wskazany przez Zamawiającego. Do każdej paczki zostanie dołączone pismo 

przekazane przez Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu pisemne potwierdzenia wysłania lub nadania przesyłek. Niezbędne jest, 

by dokumenty te umożliwiały identyfikację adresatów, wagę paczki oraz odpowiednio datę 

nadania lub dostawy przesyłki. Potwierdzenia będą podstawą do wystawienia protokołu 

odbioru za wykonanie pracy. Dostarczenie i złożenie we wskazanym miejscu pozostałych 

książek w siedzibie Zamawiającego (ul. Dolistowska 21, Goniądz). Książki muszą zostać 

zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie w czasie transportu. Druk 

odbywał się będzie na materiałach własnych Wykonawcy i we własnym zakresie. 
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Wykonawca zobowiązany jest dokonać dystrybucji książek na koszt własny. Wykonawca 

zadba we własnym zakresie, aby książka otrzymała ISBN.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.10.00.00-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
25.10.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia warunków w tym względzie 
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ofertę mogą złożyć Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki 

udziału w postępowaniu - tj. udokumentują wykonanie ciągu trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co 

najmniej 3- trzech ponad 90-stronicowych publikacji o tematyce 

przyrodniczej, zawierających zdjęcia ptaków, roślin bądź owadów. 

Wykonawca nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte 

wykonanie zamówienia. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
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warunku, o którym mowa musi być wykaz wykonanych usług w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

zawierający następujące dane: przedmiot zamówienia, daty wykonania 

usług, wartość zrealizowanych usług, odbiorców usług - załącznik nr 3 do 

oferty oraz dokumenty potwierdzające, że powyższe usługi zostały 

wykonane należycie 
 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia warunków w tym względzie 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia warunków w tym względzie 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia warunków w tym względzie 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
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 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://orlikgrubodzioby.org.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Stowarzyszenie Ptaki Polskie ul. Dolistowska 21 19-110 Goniądz. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 14.08.2013 godzina 14:00, miejsce: Stowarzyszenie Ptaki Polskie ul. 
Dolistowska 21 19-110 Goniądz. 
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IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 

składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 

projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 3. Przedmiot przetargu jest 

finansowany z środków pochodzących ze środków Komisji Europejskiej, umowa nr LIFE08 

NAT/PL/000511, z dnia 11.12.2009 r. oraz ze środków pochodzących z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa nr 511/2009/Wn10/O-P-RE-

LF/D, z dnia 16.10.2009 r. i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku, umowa nr 031/10/B-EE/PO-951/D. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie 

zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 

nie 

 

 

 


