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MINISTERSTWO
ŚRODOWISKA

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zaprojektowanie, opracowanie i druk kalendarza szkolnego dla nauczycieli przyrody 
na rok szkolny 2017/2018.

III. ZAKRES PRAC

Zamówienie obejmuje:

1) opracowanie graficzne kalendarza, w tym opracowanie projektu okładki oraz projektu 
informacji nt. selektywnej zbiórki odpadów,

2) skład i łamanie,

3) korektę j ęzykową,

4) przygotowanie do druku, druk i oprawę kalendarzy,

5) dystrybucję kalendarzy.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

do 31 sierpnia 2017 r.

V. WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do postępowania mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

1) w ostatnich 2 latach wykonali co najmniej dwa podobne zamówienia, w tym co 
najmniej jeden kalendarz,

2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia,

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 ze zm. do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
i w związku z tym nie przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI tej ustawy.

Zapytanie ofertowe nie jest również ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie wywołuje określonych w nim 
skutków prawnych.
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3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie 
zlecenia.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca dołącza do oferty 
Oświadczenie (załącznik nr 2). Zamawiający, po wyborze Wykonawcy, dokona weryfikacji 
prawdziwości oświadczenia w zakresie pkt. 1 oraz zastrzega sobie prawo do weryfikacji 
prawdziwości złożonego oświadczenia w zakresie pkt. 2-3.

VI. ELEMENTY OFERTY

W ofercie Wykonawca powinien zawrzeć:

1) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1) zwierający:

a) nazwę i adres wykonawcy,

b) dane kontaktowe do osoby upoważnionej do kontaktu,

c) wartość oferty (netto i brutto);

2) informację o sposobie realizacji zamówienia, w tym o:

a) rodzaju okładki i sposobie wykonania nadruku lub wytłoczenia, w tym 
wizualizację okładki,

b) gramaturze papieru,

c) certyfikatach ekologicznych papieru,

d) liczbie stron kalendarza;

3) przykładowa publikacja wykonany przez Wykonawcę, zawierający druk fotografii 
i tekstu, wydrukowana na papierze umożliwiającym pisanie ołówkiem, atramentem 
lub tuszem, która stanowić będzie podstawę do oceny projektu graficznego 
oraz jakości wykonania;

UWAGA: Wykonawca może przekazać więcej publikacji do oceny poszczególnych 
elementów, w tym papieru, jakości szycia czy też projektu graficznego 
pod warunkiem szczegółowego opisania tego, co Wykonawca przedstawia za pomocą 
danego przykładu.

4) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

VII. FORMA SKŁADANIA OFERTY

Drogą pocztową na adres Zamawiającego z dopiskiem DEK.

Wzór formularza oferty jest załączony do niniejszego zapytania.

Za ofertę złożą w terminie Zamawiający uzna ofertę, której wersja elektroniczna wpłynie 
w terminie, o którym mowa w pkt. VIII do siedziby Zamawiającego.
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VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

28 kwietnia 2017 r.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma najwięcej punktów w ramach 
kryteriów:

Kryterium Waga (%)
1 Projekt graficzny przykładowej publikacji

w tym:
estetyka projektu
dopasowanie projektu do grupy docelowej

10

5
5

2 Jakość wykonania przykładowej publikacji
w tym:
staranność szycia oprawy 
czytelność tekstu w wydruku 
jakość fotografii w wydruku 
poprawność typografii

20

5
5
5
5

3 Sposób realizacji zamówienia
w tym:
dostosowanie rodzaju papieru do potrzeb zamówienia 
estetyka proponowanej okładki

10

5
5

4 Cena
Liczba punktów wyliczana wg wzoru:

Cbn

60

/cba x 6°Pkt
gdzie:
Cbn~ Cena brutto oferty o najniższej cenie brutto 

Cba - Cena brutto oferty aktualnie ocenianej

X. INFORMACJE DODATKOWE

Postępowanie

1. Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Zamawiający po otrzymaniu zgłoszeń dokona wyboru najlepszej oferty, a następnie 
skontaktuje się z Wykonawcą w celu podpisania umowy.
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizacji dodatkowego etapu procesu wyboru 
Wykonawcy, jeżeli propozycje Wykonawców będą podobne do siebie lub zróżnicowane 
w stopniu uniemożliwiającym wybór jednej z nich.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Oznaczenie finansowania

5. Wszelkie materiały związane z realizacją zamówienia muszą być opatrzone informacją 
„Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej”, wraz z logotypami Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (dostarczonymi przez Zamawiającego przy podpisaniu 
umowy) zgodnie z ich księgami znaku.

Płatności

6. Termin płatności: do 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT 
wystawionej po podpisaniu protokołu zdawczo- odbiorczego stwierdzającego należyte 
wykonanie zamówienia.

Umowa

7. W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe i zależne do projektu kalendarza na następujących polach 
eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie, w tym wytwarzanie egzemplarzy techniką zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, a hasła również techniką drukarską 
i reprograficzną;

2) wprowadzanie do obrotu;

3) nadawanie i reemitowanie;

4) wprowadzanie do pamięci komputera;

5) publiczne odtwarzanie i wyświetlanie podczas festiwali, akcji edukacyjnych, działań 
informacyjno-promocyjnych organizowanych przez lub dla Zamawiającego;

6) nieodpłatne użyczenie;

7) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
w tym publikowanie w mediach elektronicznych, a w szczególności w Internecie.

8. Wykonawca zezwoli również Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie 
ze sporządzonych przez Zamawiającego albo dla Zamawiającego opracowań kalendarza 
i przeniesie na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do nich, na tych samych polach eksploatacji.
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9. W umowie z Wykonawcą znajdą się zapisy dotyczące nałożenia kar umownych 
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności 
niedotrzymania terminu realizacji umowy.

Inne

10. Zamówienie będzie realizowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

11. Ministerstwo Środowiska otrzymało certyfikat Zarządzania Środowiskowego, zgodny 
z rozporządzeniem EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową, zatwierdzoną 
przez Ministra Środowiska. Wykonawca zobowiązany będzie oświadczyć przy podpisaniu 
umowy, że zapoznał się z Polityką Środowiskową zamawiającego, i że jest świadomy 
znaczenia zgodności z Polityką przy realizacji postanowień umowy. W związku z tym, 
zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej dostępną 
na stronie:

https://www.mos.gov.pl/srodowisko/systemv-srodowiskowe/svstem-ekozarzadzania-i-
audytu-emas/

XI. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW

Marek Waszczewski 
Tel 22 36 92 038
e-mail: marek.waszczewski@mos.gov.pl

Stanisław Janikowski 
Tel 22 36 92 620
e-mail: stanislaw.ianikowski@mos.gov.pl
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Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. TREŚĆ KALENDARZA

Kalendarz musi zawierać następujące elementy:

1) strona tytułowa;

2) list od Ministra Środowiska dostarczony przez Zamawiającego;

3) wstęp do publikacji o treści przekazanej przez Zamawiającego - tekst do 1600 znaków 
ze spacjami + mapa;

4) informacja tekstowa - tekst ok. 15 000 znaków ze spacjami;

5) skrócony kalendarz na 2017 i 2018 r. (jeden rok na każdej stronie na tle grafiki - 
znaku wodnego przedstawiającego zdjęcie lasu);

6) kalendarz na rok szkolny (od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018) z podziałem jeden 
tydzień na dwóch stronach, przy czym:

a) do każdej daty przypisane imieniny, święta państwowe, święta związane 
z działalnością Ministra Środowiska, terminy wydarzeń istotnych dla 
pracowników oświaty (np. terminy ferii szkolnych, przerw świątecznych) 
zgodne z listą dostarczoną przez Zamawiającego,

b) na każdej stronie u dołu musi znajdować się fotografia przyrody dostarczona 
przez Zamawiającego wraz z krótką informacją związaną z zawartością 
zdjęcia, np. zdjęcie zwierzęcia wraz z ciekawostką dotyczącą tego zwierzęcia;

7) lista ok. 50 ośrodków edukacyjno-promocyjnych związanych z ochroną przyrody 
wraz z adresami i telefonami kontaktowymi;

8) informacja nt. zasad selektywnej zbiórki odpadów (2 strony)

9) miejsce na notatki (min. 4 strony).

B. DRUK KALENDARZA 

Format:

wysokość od 280 do 300 mm

szerokość od 200 do 220 mm

Oprawa:

sztywna, umożliwiająca wydruk lub wytłoczenie grafiki, szycie po dłuższym boku

Druk:
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papier ekologiczny, umożliwiający pisanie na tym papierze tuszem, atramentem
• 2lub ołówkiem, gramatura min. 120 g/m , nadruk 4+4

Nakład

2000 egz.

C. DYSTRYBUCJA KALENDARZA

Dystrybucja kalendarza obejmie przekazanie przez Wykonawcę kalendarza wraz z pismem 
przewodnim dostarczonym przez Zamawiającego do 38 Wojewódzkich Ośrodków 
Doskonalenia Nauczycieli oraz do 16 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych na terenie 
Polski zgodnie z listą dystrybucyjną przekazaną przez Zamawiającego.
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Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

na zaprojektowanie, opracowanie i druk kalendarza szkolnego 
dla nauczycieli przyrody na rok szkolny 2017/2018

DANE WYKONAWCY

Nazwa wykonawcy:

Adres siedziby 
wykonawcy:

Osoba do kontaktu

(Imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu)

CENA OFERTY

Wartość oferty netto w zł (łącznie z ceną majątkowych praw 
autorskich)

Wartość oferty brutto w zl (łącznie z ceną majątkowych praw 
autorskich)

miejscowość, data podpis(y) osoby(ób) uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy

Załączniki (stanowiące integralną część oferty):

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
informacja o sposobie realizacji zamówienia 
przykładowa publikacja

1.
2.
3.
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Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.

NAZWA WYKONAWCY:

ADRES WYKONAWCY:

Działając w imieniu Wykonawcy i będąc należycie uprawnionym(-ną) do jego 
reprezentowania oświadczam, że Wykonawca:

1) w ostatnich 2 latach wykonał co najmniej dwa podobne zamówienia, w tym co 
najmniej jeden kalendarz,

2) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia,

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie 
zlecenia.

miejscowość, data podpis(y) osoby(ób) uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy
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