ZOPW2/2019/07/1/DW

Toruń, 18 lipiec 2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania
w trybie rozeznania rynku na
wykonanie projektów graficznych i wydruk 7 tablic informacyjno edukacyjnych o charakterze przyrodniczym oraz 4 informacyjnych
o projekcie „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony
zagrożonych gatunków ptaków siewkowych” oraz wykonanie i
montaż w terenie drewnianych stelaży
Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Popiela 3/36 87-100
Toruń (adres korespondencyjny: ul. Moniuszki 12, 87-100 Toruń), zwane dalej
„Zamawiającym”, w oparciu o regulamin udzielania zamówień oraz wytyczne w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014–2020, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pn. „Ptasie Wyspy
– kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych”, nr
POIS.02.04.00-00-0040/18-00 ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi
priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania
2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie projektów graficznych i wydruk 7 tablic informacyjno edukacyjnych o charakterze przyrodniczym oraz 4 informacyjnych o
projekcie „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych
gatunków ptaków siewkowych” oraz wykonanie i montaż w terenie
drewnianych stelaży
I. Szczegółowy zakres usługi:
1) Część I. Projekty graficzne i wydruk:
a) Pakiet A - Projekty graficzne i wydruk 7 tablic informacyjno –
edukacyjnych:


Wykonawca przedstawi Zamawiającemu min. 3 koncepcje graficzne,
z których zamawiający wybierze 1 do realizacji;



jedna tablica dotyczy zakazów obowiązujących w rezerwacie przyrody
i będzie wymagała przygotowania oddzielnych infografik;



format tablicy 100 x 150 cm;



orientacja pozioma;



wydruk na arkuszu blachy ocynkowanej 0,7 mm lub wydruk na folii
i oklejenie arkusza blachy;



wydruk powinien być zabezpieczony przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, ujemna temperatura, słońce itp.),
blaknięciem, napisami (np. laminatem antigraffiti);



Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie
krótszy niż 5 lat;



Tekst, zdjęcia oraz loga: unijne, projektu i Stowarzyszenia zostaną
dostarczone przez Zamawiającego.

b) Pakiet B. Projekty graficzne i wydruk 4 tablic informacyjnych o
projekcie:


Wykonawca przedstawi Zamawiającemu min. 3 koncepcje graficzne, z
których zamawiający wybierze 1 do realizacji;



format tablicy 80 x 120 cm;



orientacja pozioma;



wydruk na arkuszu blachy ocynkowanej 0,7 mm lub wydruk na folii i
oklejenie arkusza blachy;



wydruk powinien być zabezpieczony przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, ujemna temperatura, słońce itp.),
blaknięciem, napisami (np. laminatem antigraffiti);



Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie
krótszy niż 5 lat



Tekst, zdjęcia oraz loga: unijne, projektu i Stowarzyszenia zostaną
dostarczone przez Zamawiającego.

2) Część II. Wykonanie i dostawa drewnianych stelaży do tablic (11
sztuk) i montaż tablic w terenie


wszystkie drewniane elementy wykonane z drewna dębowego,



drewno dwukrotnie głęboko zabezpieczone przeciwgrzybicznie
impregnatem barwiącym, strugane, kantówki zaokrąglone frezem.
Kolor impregnatu wybierze Zamawiający na podstawie próbnika
dostarczonego przez Wykonawcę;



stelaż pionowy z kantówek drewnianych o szer. 10x10 cm; długości
220 cm (2 szt.);



2 kantówki drewniane poprzeczne o szer. min. 8x8 cm i długości min.
150 cm, wzmacniające konstrukcję (stanowiące obramowanie tablicy),
trwale przymocowane do kantówek pionowych na klejone wczepy;



podpory z kantówek drewnianych 10x10 cm mocowane po dwie sztuki
do tablicy w połowie wysokości słupów pionowych stelaży. Mocowanie
podpór do stelaży tablic musi być trwałe. Podpory montowane w grunt
na dwóch metalowych kotwach wbijanych w grunt ocynkowanych
galwanicznie, 12x12 cm, długość minimalna 70 cm. Podpory mają
mieć długość 160 cm;



daszek jednospadowy z desek drewnianych o grubości min 2 cm,
poszycie daszku deskowane na zakładkę, szerokość daszku większa
minimum o 10 cm od szerokości konstrukcji;



wykonanie pleców do tablicy (z desek drewnianych lub wodoodpornej
sklejki) o grubości min 5 mm wzmacniających konstrukcję stelaża;



montaż tablicy w „tunelach” uprzednio wyfrezowanych w kantówkach
pionowych i poprzecznych, wymiary montowanej tablicy: 100x150 cm
(7 sztuk)i 80 cm x 120 cm (4 sztuki), grubość 2 mm, Połączenie
tablicy ze stelażem należy zasilikownać obustronnie silikonem
bezbarwnym.



stelaże montowane na dwóch metalowych kotwach wbijanych w grunt
ocynkowanych galwanicznie, 12x12 cm, długość minimalna 70 cm;



mocowanie stelaży w gruncie zalane betonem;



montaż tablic w terenie w
pomorskiego w 4 lokalizacjach:

graniach

województwa

kujawsko-








Mościska, gmina Brzuze, powiat rypiński,
Rezerwat przyrody Jezioro Wieleckie, gmina Mrocz, powiat
nakielski,

Żwirownia Skoki, Dąb Polski, gmina Włocławek, powiat
włocławski,

Bobrowniki, gmina Bobrowniki, powiat lipnowski;
W przypadku różnych Wykonawców na stelaże i elementy graficzne,
tablice informacyjno-edukacyjne dostarcza Zamawiający. Wykonawca
we własnym zakresie odbierze je z siedziby Wykonawcy znajdującej
się w Toruniu.
wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie
krótszy niż 5 lat.

I.1.

Lokalizacja montażu tablic

Lokalizacja tablicy

Ilość
tablic

Mościska, gmina Brzuze, powiat
rypiński, woj. kujawskopomorskie

2

Rezerwat przyrody Jezioro
Wieleckie, gmina Mrocz, powiat
nakielski, woj. kujawskopomorskie

4

Żwirownia Skoki, Dąb Polski,
gmina Włocławek, powiat
włocławski, woj. kujawskopomorskie

4

Bobrowniki, gmina Bobrowniki,
powiat lipnowski woj.
kujawsko-pomorskie

1

Zakres
 1 tablica informacyjna o projekcie „Ptasie Wyspy 2”
 1 tablica informacyjno-edukacyjna
 1 tablica informacyjna o projekcie „Ptasie Wyspy 2”
 3 tablica informacyjno-edukacyjna (w tym jedna
zakazami)
 1 tablica informacyjna o projekcie „Ptasie Wyspy 2”
 3 tablice informacyjno-edukacyjna

 1 tablica informacyjna o projekcie „Ptasie Wyspy 2”

I.2.
Schemat stelaży do tablic edukacyjno-informacyjnych
(7sztuk):

z

I.3.

Schemat stelaży do tablic informacyjnych (4 sztuki):

szer 1,2m x wys 0,8m

I.

Opis warunków stawianych Wykonawcy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują
niezbędną wiedzą, doświadczeniem i zasobami do realizacji przedmiotu
zamówienia.

II.
Termin realizacji zlecenia:
Termin przedstawienia koncepcji graficznych tablic do 31 sierpnia 2019 r.
Termin wydruku i dostawa tablic edukacyjno-informacyjnych do 30 września
2019 r.
Termin wykonanie stelaży i montażu tablic w terenie do 31 października 2019 r.
III. Wymagania względem oferentów:
1) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2
Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia
się jednego z następujących czynów:
 udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji

zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24
października
2008
r.
w
sprawie
zwalczania
przestępczości
zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
 korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie
zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników
państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i
art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa
Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania
korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak
również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji
zamawiającej lub wykonawcy;
 nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie
ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z
27.11.1995, s. 48);
 przestępstw
terrorystycznych
lub
przestępstw
związanych
z
działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w
art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa
Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu,
Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia
przestępstwa,
pomocnictwa,
współsprawstwa
lub
usiłowania
popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji
ramowej;
 prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją
zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z
systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
 pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w
art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5
kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania
tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia
składek na ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia, o których mowa powyżej
Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym lub zgodnie z
załącznikiem nr 1 do Zapytania (ZOPW2/2019/07/1/DW
formularz)
2) Wykonawca może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań
kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań
kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem
własnym lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania
(ZOPW2/2019/07/1/DW_formularz).
3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują
niezbędną wiedzą, doświadczeniem i zasobami do realizacji przedmiotu
zamówienia.
4) Wymagane oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez
Wykonawcę i osoby przedstawione do wykonywanie czynności prawnych
warunków udziału w postępowaniu:
a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania –
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej);
c) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do
reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost
z dokumentu rejestrowego.
IV.
Oferta musi zawierać:
1) Oferta cenowa złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do

niniejszego zapytania (ZOPW2/2019/07/1/DW_formularz). Cena ma
być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego
podatku od towarów i usług;
2) Oświadczenie o doświadczeniu na spełnienie wymogów udziału w
postępowaniu stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
(ZOPW2/2019/07/1/DW_formularz);
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy);
4) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy (jeśli dotyczy).

V.
Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu złożenia ofert

VI.
Terminy i sposób złożenia oferty:
1) oferty należy złożyć na adres email: dweclawek@alauda.org.pl w
terminie do dnia 25.07.2019 r. (liczy się godzina wpływu oferty na
serwer pocztowy - do godz. 23:59);
2) realizacja - od dnia podpisania umowy do dnia:
a) Część I:
- 31 sierpnia 2019 r. – przedstawienie koncepcji graficznych tablic;
- 30 września 2019 r.
– wydruk i dostawa tablic edukacyjnoinformacyjnych i informacyjnych;
b) Część II:
- 31 października 2019 r. – wykonanie stelaży i montażu tablic w terenie.
3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert zarówno na każdą z części z
osobna, jak i na obie razem:
-Część I - przygotowanie projektów graficznych tablic, ich wydruk i
dostawa,
- Część II – wykonanie i dostawa stelaży oraz montaż tablic w terenie.
4) Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
do
przedłużenia
terminu
rozstrzygnięcia o nie więcej niż 30 dni, jeśli uzna za wskazane
przeprowadzenie rozmów z kandydatami, przy czym w takim wypadku o
przesunięciu terminu oraz czasie i miejscy rozmów zostaną powiadomieni
wszyscy kandydaci, którzy spełnili warunki formalne.

VII. Informacje o sposobie oceny ofert:
1) kryterium zastosowanym do oceny oferty będzie cena tj. zamówienie
zostanie powierzone Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto;
2) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

3) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub
wycofać swoją ofertę; w toku badania i oceny ofert Zamawiający może
żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
4) Zamawiający
powiadomi
o
rozstrzygnięciu
drogą
elektroniczną
Wykonawców, którzy złożyli oferty;
5) Zamawiający może odwołać/zmienić lub zmodyfikować warunki zapytania
przed dniem składania ofert.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważniania zapytania ofertowego
na każdym etapie jego postępowania bez podawania przyczyny, w
szczególności w przypadku braku wyboru najkorzystniejszej oferty dla
Części nr I

VIII. Załączniki do zapytania ofertowego
1) Formularz ofertowy
2) Projekt umowy
3) Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r. (RODO)
4) Regulamin udzielania zamówień dla zamówień realizowanych w ramach
projektu „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych
gatunków ptaków siewkowych”

IX.
Dodatkowych informacji udziela:
Koordynator administracyjny projektu
Dariusz Węcławek
tel. 794 770 997
e-mail: dweclawek@alauda.org.pl

