Szczecin 24.04.2018 r.
W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski
i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” Umowa
nr 31/2018/Wn50/EE-ee/D, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ekologiczna Laudato Si'
zaprasza do składania ofert na dostawę 800 sztuk lornetek.
Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si'.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/04/2018

I. Zamawiający.
Fundacja Ekologiczna Laudato Si'
al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin
NIP: 8513198537, REGON: 36523528100000
tel. 692 509 181
e-mail: biuro@laudatosi.pl
www.laudatosi.pl
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Łukasz Chorągwicki - tel. 692 509 181; email: biuro@laudatosi.pl

II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 800 sztuk lornetek do siedziby Fundacji
Ekologicznej Laudato Si' w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.:
„Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”
dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 wartość jednej lornetki do 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych
00/100),
 ilość zamówionych lornetek: 800 sztuk, łączna kwota zamówienia
do 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100)
 parametry techniczne lornetek:
1. powiększenie x średnica obiektywów - dopuszczalne parametry:
 8x40
 8x42
 8x50
 10x40
 10x50
2. przeznaczenie: obserwacje ptaków w każdych warunkach;
3. kolor: maskujące, zielona;
4. korpus/obudowa pokryta gumą;




5. wypełniona azotem lub argonem;
6. bardzo dobra jakość ogumienia przy okularach wpływająca
na ergonomię prowadzenia obserwacji;
7. nakrywki na okulary i na obiektywy;
8. pasek i pokrowiec;
9. wodoodporna i mgłoodporna;
10. wodoszczelna.
Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
Na lornetkach należy zamieścić informacje o źródle dofinansowania według
następujących wskazań:
1. 500 sztuk lornetek oznakowanych zostanie trwale logo Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dopiskiem
"Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej". Wzór naklejki oraz logotypu na
potrzeby oznakowania produktów dofinansowanych z NFOŚiGW
potrzebnego
do
sporządzenia
projektu
graficznego
oznakowania lornetek dostępne są do pobrania na stronie
NFOŚiGW:
https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/logotypy/.
2. 300 sztuk lornetek oznakowanych zostanie trwale logo Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dopiskiem
"Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej" oraz logo Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z
dopiskiem "Współfinansowano ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie".
Wzór naklejki oraz logotypu na potrzeby oznakowania
produktów dofinansowanych z WFOŚiGW w Szczecinie znajduje
się
pod
adresem:
https://www.wfos.szczecin.pl/logotypy-do-pobrania.html.
Wzór naklejki, o wymiarach 60,00 mm x 30,00 mm, dla
WFOŚiGW w Szczecinie znajduje się w "Księdze znaku" na str. 89 pod podanym powyżej adresem internetowym.
3. Poprzez trwałe oznakowanie lornetek Zamawiający rozumie
zastosowanie takich materiałów, które odporne będą na działanie:
wilgoci, potu, ścierania, działania promieni słonecznych, tak aby
informacja o źródle finansowania była widoczna przez minimum 3
lata.
4. Zamawiający w celu oznakowania lornetek dopuszcza zastosowanie
trwałych naklejek, zawieszek lub innych form oznakowania, które
muszą zostać przedstawione przez Dostawcę lornetek do akceptacji
przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega, że projekt oznakowania lornetek
zaproponowany przez Dostawcę musi uzyskać akceptację ze strony
Zamawiającego przed zamieszczeniem oznakowania na produktach.

III. Termin wykonania zamówienia.
Terminy dostawy przedmiotu zamówienia:
 I termin do 20 maja 2018 r. - dostawa partii 200 sztuk lornetek.
 Kolejne terminy do ustalenia z dostawcą jednak nie później niż do końca
czerwca 2018 r.

IV. Sposób przygotowania oferty.
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową;
- posiadać datę sporządzenia;
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
- podpisane czytelnie przez Dostawcę.

V. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej:
biuro@laudatosi.pl; kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Al. Wyzwolenia
52, 71-506 Szczecin do dnia 30.04.2018 r. do godziny 15:00 wraz z kserokopią
wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą
złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 04.05.2018 r. Wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Fundacji Ekologicznej
Laudato Si' w Szczecinie o godzinie 12:00 oraz na stronie www.laudatosi.pl.
3. Oferty złożone po terminie oraz nie zawierające wszystkich elementów nie będą
rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.laudatosi.pl

VI. Okres związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od chwili upłynięcia
terminu składania ofert.

VII. Kryteria wyboru oferty.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1- Cena - 40%.
2 - Możliwie krótki czas realizacji - 30%.
3 - Jakość lornetek - 30%.

VIII.

INFORMACJE

DOTYCZĄCE

WYBORU

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
za pośrednictwem strony znajdującej sie pod adresem: www.laudatosi.pl

oferentów

IX. Dodatkowe informacje.
Dodatkowych informacji udziela Łukasz Chorągwicki pod numerem telefonu
692 509 181 lub 785 959 859 oraz adresem email: biuro@laudatosi.pl

X. Załączniki.
Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego.

