
 

  
Szczecin 05.06.2018 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 opracowanie Vademecum obserwatora oraz jego 
wydruk  w ilości 800 sztuk. 
Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si'. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/06/2018 

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. 
 
Zaprojektowanie i wykonanie publikacji w formie książki zgodnie z poniższymi 
wymaganiami: 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne treści, wykonanie zdjęć 
(około 70 szt. wg wskazań zamawiającego ), wykonanie ilustracji lub szkiców 
szczegółów budowy i sylwetek w locie wybranych gatunków ptaków (około 30 szt. 
wg wskazań zamawiającego), przygotowanie autorskiej szaty graficznej, 
przygotowanie projektu graficznego na podstawie wytycznych zamawiającego, 
opracowanie systemu oraz tabeli terenowej karty obserwacji ptaków, 
komputerowy skład publikacji, korekta edytorska, korekta językowa, 
przygotowanie do druku, naświetlenie płyt do druku offsetowego, druk w technice 
offsetowej, oprawa szyto-klejona, pakowanie w papier oraz dostawa do siedziby 
zamawiającego wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych do wytworzonego dzieła.  
Materiały stanowiące podstawę wykonania projektu nie zostaną przekazane przez 
Zamawiającego. 
 
Wykonawca jest zobowiązany stworzyć i przedstawić Zamawiającemu projekty 



 

grafiki na okładkę oraz modyfikować je zgodnie z sugestiami Zamawiającego. 
Liczba korekt projektu zależna od Zamawiającego. Wymagana jest pisemna 
akceptacja projektu finalnego przez Zamawiającego (drogą e-mail). 
 
Wykonawca jest zobowiązany stworzyć i przedstawić Zamawiającemu projekt 
wnętrza publikacji oraz modyfikować je zgodnie z sugestiami Zamawiającego. 
Liczba korekt projektu zależna od Zamawiającego. Wymagana jest pisemna 
akceptacja projektu finalnego przez Zamawiającego (drogą e-mail). 
 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania około 70 szt. kolorowych fotografii w 
jakości nadającej się do publikacji (rozdzielczość 300 dpi, kolorystyka CMYK) nie 
mniej niż 30 wymienionych przez zamawiającego gatunków ptaków. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania około 30 ilustracji dowolną techniką 
przedstawiających szczegóły budowy morfologicznej wybranych spośród poniższej 
listy gatunków ptaków. 
 
Perkoz dwuczuby, Perkoz rdzawoszyi, Perkozek, Kormoran, Bąk, Czapla siwa, 
Czapla biała, Bocian biały, Bocian czarny, Łabędź niemy, Łabędź krzykliwy, Gęś 
zbożowa, Gęś białoczelna, Gęgawa, Cyraneczka, Krzyżówka, Głowienka, Czernica, 
Nurogęś, Kania ruda, Bielik, Błotniak stawowy, Jastrząb, Krogulec, Myszołów, 
Pustułka, Kuropatwa, Derkacz, Kokoszka, Łyska, Żuraw, Czajka, Śmieszka, Rybitwa 
rzeczna, Rybitwa czarna, Turkawka, Płomykówka, Pójdźka, Puszczyk, Uszatka, 
Zimorodek, Dudek, Dzięcioł zielony, Dzięcioł czarny, Dzierlatka, Brzegówka, 
Dymówka, Oknówka, Pliszka żółta, Pliszka górska, Pliszka siwa, Jemiołuszka, 
Kląskawka, Białorzytka, Kwiczoł, Droździk, Trzciniak, Wąsatka, Raniuszek, Remiz, 
Wilga, Srokosz, Sroka, Kawka, Gawron, Kruk, Szpak, Wróbel, Mazurek, Dzwoniec, 
Szczygieł. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania treści publikacji według 
przedstawionego planu: 
 

 Wstęp. 
 Opis projektu „Poznajemy ptaki i zasady bioróżnorodności, szanujemy 

Dzieło Stworzenia”. 
 Ptaki jako grupa zwierząt wskaźnikowa dla oceny stanu bioróżnorodności. 
 Oznaczanie ptaków w terenie (sylwetka, wielkość, ubarwienie, zachowanie, 

głos) 
 Jak zaplanować obserwacje ornitologiczne: sprzęt, ubranie, zachowanie w 

terenie, bezpieczeństwo, przewodniki, wybór miejsca obserwacji, pora dnia, 
pora roku, warunki atmosferyczne. 

 Prowadzenie notatek, w czym, co i jak zapisywać. 
 Liczenie ptaków w terenie. 
 Wypełnianie kart obserwacji wg Terenowej karty obserwacji. Przykłady 

słownego zapisu głosów ptaków z listy wyżej wymienionych gatunków 
ptaków. 

 Ostoje ptaków w Polsce. 
 Ochrona ptaków. 
 Książki, przewodniki, strony internetowe poświęcone ptakom. 



 

 
Szczegóły techniczne książki: 

 format A5 148x210mm; 
 strony połączone trwale: zszyte nićmi i klejone; 
 liczba stron: około 120-140 
 okładka "do plecaka" zabezpieczona folią lub foliową okładką; 
 strony wewnątrz: kreda mat 150 gsm 
 okładka: kreda mat 300 gsm 
 nakład 800 szt. 

 
Vademecum obserwatora jest poradnikiem metodycznym dla młodzieży biorącej 
udział w prowadzeniu obserwacji ornitologicznych w ramach projektu pn.: 
„Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”.  
 
Na "Vademecum obserwatora" należy zamieścić informacje o źródle 
dofinansowania według następujących wskazań: 
 
Trwale i w widocznym miejscu: Niniejszy materiał powstał w ramach projektu 
„Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”  
logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dopiskiem 
"Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej". Wzór logotypu na potrzeby oznakowania produktów 
dofinansowanych z NFOŚiGW potrzebnego do sporządzenia projektu graficznego 
oznakowania książek dostępne są do pobrania na stronie NFOŚiGW: 
https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/logotypy/. Dopisek: Za jego 
treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si'. 
 
Zamawiający zastrzega, że projekt oznakowania książek zaproponowany przez 
Dostawcę musi uzyskać akceptację ze strony Zamawiającego przed 
zamieszczeniem oznakowania na produktach. 

III. Termin wykonania zamówienia. 
Przedmiot zamówienia ma zostać zrealizowany do dnia: 20.06.2018 roku. 

IV. Sposób przygotowania oferty. 
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 
- Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego. 
Oferta powinna zawierać: 

a) cenę całkowitą brutto podaną w polskich złotych z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, obejmującą wszystkie składowe koszty niezbędne do 
wykonania zamówienia; 

b) dane oferenta: opatrzona pieczątką firmową; posiadać datę sporządzenia; 
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP; 
podpisane czytelnie przez Oferenta. 

c) Wykaz wykonywanych głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, podmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 



 

lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane należycie  

1) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których 
mowa powyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z 
poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie 
zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający 
może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 
którego dostawy lub usługi były wykonane, o przedłożenie 
dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 
Zamawiającemu.  

V. Informacja o dopuszczeniu składania ofert 
częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej oraz ofert 
wariantowych na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

VI. 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 08.06.2018 r. do godziny 12:00 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 08.06.2018 r. Wyniki i wybór 
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Fundacji Ekologicznej 
Laudato Si' w Szczecinie o godzinie 12:30 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 

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

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:  
w zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna 
przedmiotowy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w 



 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, dwie usługi polegające na 
opracowaniu, wykonaniu i dostawie publikacji o wartości każdej z usług nie 
mniejszej niż 40 000, 00 zł brutto. 
 

IX. Kryteria wyboru oferty. 
Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa: 

 

 Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w 
%) 

1. Cena za wykonanie usługi będącej przedmiotem 
zamówienia 

50% 

2. Doświadczenie Wykonawcy  50% 

 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów 
oceny ofert, przyjmując zasadę, iż 1%=1 pkt. 

1. Wartość procentowa dla kryterium cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 
jest wyliczana według wzoru: 
 

Wartość procentowa dla kryterium cena jest wyliczana według wzoru: 
 

C min 
P = ────────────── X 50 

C n 
 
P – ilość punktów badanej oferty  
C min – najniższa cena spośród oferowanych  
C n – cena badanej oferty  
 
 
2. Doświadczenie Wykonawcy: 
 

Ocenie będą podlegały usługi spełniające warunek określony w rozdziale VIII 
potwierdzone dokumentami potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane 
należycie (za wskazanie tylko jednej usługi Wykonawca otrzyma 0 pkt), tj.: 

a) za wykonanie dwóch dodatkowych usług polegających na opracowaniu, 
wykonaniu i dostawie publikacji (np. plakaty, ulotki, wizytówki, teczki 
firmowe, zaproszenia itp.) o wartości każdej z usług nie mniejszej niż 
40 000, 00 zł brutto wykonawca otrzyma 10 pkt. 

b) za wykonanie czterech dodatkowych usług polegających na opracowaniu, 
wykonaniu i dostawie publikacji (np. plakaty, ulotki, wizytówki, teczki 
firmowe, zaproszenia itp.) o wartości każdej z usług nie mniejszej niż 
40 000, 00 zł brutto wykonawca otrzyma 20 pkt. 



 

c) za wykonanie sześciu dodatkowych usług polegających na opracowaniu, 
wykonaniu i dostawie publikacji (np. plakaty, ulotki, wizytówki, teczki 
firmowe, zaproszenia itp.) o wartości każdej z usług nie mniejszej niż 
40 000, 00 zł brutto wykonawca otrzyma 30 pkt. 

d) za wykonanie ośmiu dodatkowych usług polegających na opracowaniu, 
wykonaniu i dostawie publikacji (np. plakaty, ulotki, wizytówki, teczki 
firmowe, zaproszenia itp.) o wartości każdej z usług nie mniejszej niż 
40 000, 00 zł brutto wykonawca otrzyma 40 pkt. 

e) za wykonanie dziesięciu dodatkowych usług polegających na opracowaniu, 
wykonaniu i dostawie publikacji (np. plakaty, ulotki, wizytówki, teczki 
firmowe, zaproszenia itp.) o wartości każdej z usług nie mniejszej niż 
40 000, 00 zł brutto wykonawca otrzyma 50 pkt. 
 

Maksymalna ilość punktów jaką w kryterium doświadczenie może otrzymać 
Wykonawca wynosi 50 pkt.  

 

a. Ostateczna ilość punktów badanej oferty będzie liczona według 
poniższego wzoru: 
 

P = PI +PII 

P – ostateczna ilość punktów badanej oferty. 
PI –  ilość punktów badanej oferty w kryterium cena za wykonanie usługi będącej 
przedmiotem zamówienia  
PII – doświadczenie Wykonawcy. 
 
Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów, zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 
 
Zamawiający dokonuje zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z 
zasadami matematycznymi. 
 
Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów, zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów  
za pośrednictwem strony znajdującej sie pod adresem: www.laudatosi.pl 

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

XII. Załączniki. 
 
Załącznik 1 . Wzór formularza ofertowego. 


