
ZAPYTANIE OFERTOWE*
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
Zamawiający:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Osoba upoważniona do kontaktów: 
Karol Wolnicki, fax: (22) 57 92 290,
e-mail: cites-ma@mos.gov.pl

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

„Ulotki informacyjne dotyczące Konwencji Waszyngtońskiej CITES” 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wydruk ulotek informacyjnych z zakresu 
Konwencji Waszyngtońskiej CITES oraz przepisów UE dotyczących handlu dziką fauną i florą 
gatunków zagrożonych wyginięciem, według poniższej specyfikacji:

 
a) liczba sztuk: 4000 szt. (według dwóch projektów, po 2000 szt. każdy);
b) rozmiar: format A4 (+/- 10 mm), zgięty na 3 równe części (do środka);
c) papier: gramatura min. 170 g/m², min. 60% makulatury;
d) druk: dwustronny,”fullcolor”;
e) wykonawca w ramach zaproponowanej kwoty zakupi wybrane przez Zamawiającego 

zdjęcia (zdjęcia, w liczbie do 50 sztuk, wybrane będą przez Zamawiającego w serwisie 
Shutterstock, Wykonawca zakupi te zdjęcia z serwisu Shutterstock lub po uzgodnieniu 
z Zamawiającym z innego źródła).

Ulotka będzie zawierała zdjęcia okazów CITES i tekst informacyjny, który zostanie przekazany 
przez Zamawiającego. Na pierwszej stronie każdej z dwóch rodzajów ulotek umieszczone będzie 
logo CITES oraz tytuł. Na ostatniej stronie, na dole umieszczone będzie logo Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
wraz z tekstem „Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej”. Teksty ulotek oraz logotypy niezbędne do przygotowania ulotek 
Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej 2 dni po podpisaniu umowy.

II. Termin wykonania zamówienia:
Planowany czas realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy cywilnoprawnej do 
30 września 2021 r. 

III. Warunki udziału w postępowaniu (np. szczególne uprawnienia, wymagana wiedza
i doświadczenie, warunki odnoszące się do norm zarządzania środowiskiem) 

Wykonawca powinien dysponować kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym w zakresie 
projektowania i wydruku materiałów informacyjnych i promocyjnych, w szczególności z zakresu 
ochrony przyrody. 

IV. Wymagania dotyczące oferty
1. Informacje, jakie Wykonawca musi uwzględnić w ofercie:

Jeżeli są Państwo zainteresowani uprzejmie prosimy o przedstawienie Państwa oferty 
w powyższym zakresie uwzględniającej następujące elementy:
1) proponowana cena brutto za opisane realizację zamówienia,



2) udokumentowany poziom kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w zakresie opisanego 
powyżej zamówienia.

2. Forma w jakiej ma być złożona oferta:
fax: (22) 369 11 59 lub e-mail: cites-ma@mos.gov.pl

3. Termin składania ofert:
Do 20 marca 2021 r.

V. Kryteria oceny ofert, ich wagi i sposób dokonywania oceny
Przy wyborze propozycji, a tym samym Wykonawcy, Zamawiający będzie brał pod uwagę:

1) proponowaną cenę za realizację zamówienia (1-10 pkt), według wzoru: x=a/b x 10, gdzie: x – 
liczba punktów, b – cena z ocenianej oferty, a – cena z najtańszej oferty

2) poziom kwalifikacji i doświadczenia (0-10 pkt):
- udokumentowane doświadczenie w pracy nad projektowaniem i drukowaniem materiałów 
informacyjnych i promocyjnych (0-5 pkt);
- udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu materiałów o tematyce przyrodniczej;

VI. Informacje dodatkowe
1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska otrzymało certyfikat Zarządzania Środowiskowego, 
zgodny z rozporządzeniem EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową, zatwierdzoną przez 
Ministra Klimatu i Środowiska. W związku z tym, zaleca się aby Wykonawca zapoznał się 
z treścią Polityki Środowiskowej dostępną na stronie MŚ 
(http://www.mos.gov.pl/kategoria/4214_emas_w_ms/).
2. Papier wykorzystywany podczas tworzenia ekspertyzy będzie papierem makulaturowym.
3. Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 
Zamawiający może:

1) odstąpić od umowy i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia, 
albo
2) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie lub należyte wykonanie 
umowy i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 1,5% wynagrodzenia, za każdy 
dzień dodatkowego terminu, a po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 
skorzystać z uprawnienia przewidzianego w pkt 1.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4. Termin płatności
1.Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu zadania, w terminie 15 dni roboczych od 
dnia przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury, przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na przedłożonej fakturze.
2.Warunkiem wystawienia faktury jest wykonanie umowy potwierdzone podpisaniem przez 
Strony protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego należyte wykonanie zadania.
3.Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego 
dyspozycji przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
4.Przez dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy.

* 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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