Zapytanie ofertowe
na dostawę i montaż 8 tablic informacyjnych na potrzeby projektu
LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL)
dla Towarzystwa na rzecz Ziemi

I.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
tel.: 33 842 21 20; 737 692 261
e-mail: biuro@tnz.most.org.pl

II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż 8 tablic informacyjnych wg wzoru
Zamawiającego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż 8 tablic formatu B2 (500×707mm)
Materiał dibond, grubość 3 mm
Druk lateksowy na folii, kolor 4+0
Wykonawca dostarczy po jednej tablicy do:


Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (Plac Grunwaldzki 8-10),



Regionalnej Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie (ul. Mogilska 25),



Towarzystwa na rzecz Ziemi w Oświęcimiu (ul. Leszczyńskiej 7),



Górnośląskiego Koła Ornitologicznego (pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom),



Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu (Zaborze, ul Kalinowa 2
43-520 Chybie),



Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze (Plac Kościuszki 5),



Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osieku (ul. Zamkowa 3),



Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zgoda” w Malcu (ul. Stawowa 1).

i zamontuje ją w miejscu wskazanym przez odbiorcę.
Wykonawca dostarczy co najmniej 2 zdjęcia zamontowanych tablic z każdej lokalizacji (plan ogólny i zbliżenie).
Montaż na kołkach lub taśmie TESA w zależności od decyzji odbiorcy.
Termin realizacji, łącznie z montażem: 14 dni od daty zawarcia umowy.
Gwarancja co najmniej 2 lata.
Wzór tablicy znajduje się pod adresem http://www.tnz.most.org.pl/zamowieniapubliczne/tablica%20inf.pdf (może jeszcze
ulec niewielkim korektom).
Termin realizacji usługi: 14 dni od daty zawarcia umowy
III. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
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obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem wykonawcy , że spełnia on ww. warunki
IV. Kryteria oceny ofert:
Kryterium ceny – waga 100%
V. Termin i warunki składania ofert:
1. Termin składania: 15.12.2018 r. do godziny 10:00
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Składanie ofert: pocztą lub osobiście na adres:
Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
lub w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres e-mail: biuro@tnz.most.org.pl
4. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury.
VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali
spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Zapytaniu , ofertach odrzuconych z
powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w Zapytaniu, zamawiający zawiadomi
oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony www.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- odwołania, unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny,
- zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty,
- zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym.

VII. Postanowienia końcowe
1. Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
2. Zamawiający dołoży staranności, aby udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed terminem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
3. Pytania do niniejszego Zapytania ofertowego można kierować na adres: biuro@tnz.most.org.pl
4. Odpowiedzi zostaną udzielone wszystkim potencjalnym oferentom, którym przekazano zapytanie
ofertowe.
5. W uzasadnionych wypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść
zapytania. O zmianach dokonanych przez zamawiającego zostaną poinformowani wszyscy potencjalni
oferenci, którym przekazano zapytanie
6. Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy
Zamawiającego.
7. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano zapytanie.
8. Dokonana przez Zamawiającego zmiana w treści ogłoszenia, a także pisemne odpowiedzi na zadane
pytania staną się integralną częścią zapytania.
9. Składając ofertę w postępowaniu Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie przedłożonych danych
osobowych na potrzeby ww. procedury wyboru Wykonawcy (lub Wykonawców), a także na potrzeby
realizacji przez Zamawiającego obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych w ramach projektu
„LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły”.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez
siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów lub ich uzupełnień, w każdorazowo
wskazanej formie (elektronicznej lub oryginałów dokumentów.
11. W przypadku nie złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie złożenia pełnomocnictw
albo w przypadku złożenia oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy lub złożenia wadliwych
pełnomocnictw, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do ich złożenia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub
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konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

VIII. Osoba do kontaktu z wykonawcami: Piotr Rymarowicz tel. 601 073 737

Załącznik do zapytania:
1. Wzór oferty
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