
ZAPYTANIE OFERTOWE*
(na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)
Zamawiający:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Osoby upoważnione do kontaktów: Wojciech Piwowarski, Gabriela Szuba, fax: (22) 36 92 
159, e-mail: cites-ma@mos.gov.pl, karpaty@mos.gov.pl 

I.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, składu, wydruku i dystrybucji kalendarzy 
ściennych, zgodnie z poniższymi wymogami:

1) Kalendarz ścienny CITES, na rok 2022:

1) liczba: 1000 szt.;

2) rozmiar (strona miesiąca): B2 (+/- 30 mm);

3) objętość: 6 kartek drukowanych dwustronnie (tak by kolejne miesiące były widoczne po 
przełożeniu kartki, a pomiędzy czerwcem i lipcem należy przewrócić kalendarz na drugą 
stronę) + dwie okładki: okładka z przodu z nadrukiem od strony zewnętrznej, okładka 
z tyłu usztywniona, z nadrukiem od strony zewnętrznej;

4) kolor: pełny; 

5) papier: co najmniej 170 g/m2; okładka: co najmniej 250 g/m2

6) lakier UV: loga, zdjęcia;

7) oprawa: spirala po krótszym boku;

8) język kalendarium: pol./ang.; 

9) Wykonawca w ramach zaproponowanej kwoty zakupi fotografie wybranych gatunków 
zagrożonych (12 zdjęć, po 1 na stronę miesiąca), zgodnie z wytycznymi w punkcie 11;

10) na każdej stronie kalendarza będzie znajdować się: zdjęcie, podpis do zdjęcia wraz z 
krótkim tekstem (400-1000 znaków bez spacji); zdjęcie zajmować będzie co najmniej 2/3 
powierzchni strony kalendarza. Pozostała część strony przeznaczona będzie na 
kalendarium (wraz z uproszczonym kalendarium na miesiąc poprzedni i następny) i tekst; 
możliwe nachodzenie tekstu opisu do zdjęcia na zdjęcie – np. w półprzezroczystej ramce, 
zachodzącej na inne niż kluczowe fragmenty zdjęcia  (w zależności od wstępnego 
projektu kalendarza, który jest jednym z kryteriów oceny). Wykonawca zaproponuje 
graficzne rozwiązanie wskazania w którym załączniku CITES i w którym aneksie Unii 
Europejskiej jest dany gatunek; w tym celu będą wykorzystane logotypy Konwencji 
Waszyngtońskiej (CITES) (do wskazania załącznika) i Unii Europejskiej (do wskazania 
aneksu);

11) po uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca dokona wyboru 12 zdjęć 
przedstawiających rośliny i zwierzęta gatunków CITES, należących do następujących 
grup: naczelne, walenie, kotowate, wydry, niedźwiedzie, żyrafa, zebry, słonie, nosorożce, 
papugi, ptaki drapieżne i sowy, krokodyle, kameleony, żółwie, boa i pytony, żaby, rekiny, 
motyle, dzbaneczniki, storczyki, gatunki drzew tropikalnych, ew. inne uzgodnione 
z Zamawiającym, których zdjęcia są dostępne w popularnych serwisach stockowych;
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12) wyszczególnienie dni wolnych (z podpisem nazwy święta) i wybranych świąt związanych 
z ochroną przyrody – „ekoświęta”– logotypy i/lub kolory zaproponowane przez 
Wykonawcę;

13) strona tytułowa – tytuł kalendarza: przekazany przez Zamawiającego. Rok: 2022. 
Wszystkie lub wybrane sylwetki zwierząt, które pojawiają się w kalendarzu (w zależności 
od wstępnego projektu kalendarza, który jest jednym z kryteriów oceny). Kolorowy 
logotyp Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), logotypy Ministerstwa Klimatu i 
Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

14) okładka tylna: logotypy Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), Ministerstwa Klimatu i 
Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 
tekstem: „Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej”, informacja nt. Konwencji (tekst dostarczony przez 
Zamawiającego);

15) indywidualne opakowanie: koperta z kartonu;  format dostosowany do wielkości 
kalendarza wskazanej w punkcie „b”. Papier karton minimum 200 g/m2; samoprzylepna 
taśma klejąca zabezpieczona papierowym paskiem;

16) wysyłka 750 kalendarzy przesyłką poleconą lub kurierską do maksymalnie 650 adresatów 
w Polsce zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego listą. Lista nie będzie zawierać 
szczegółowych adresów w przypadku danych ogólnodostępnych (np. Główny Inspektorat 
Weterynarii), będzie zawierać zbiory odbiorców (np. starostwa powiatowe – wszystkie, 
izby celne – wszystkie). Ewentualne zwroty niedostarczonych przesyłek będą dostarczone 
do siedziby Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzenia 
nadania. Maksymalna liczba kalendarzy w jednej paczce: 5. Kalendarze w liczbie 250 szt. 
nie będą podlegać dystrybucji w ramach tego zamówienia i zostaną dostarczone do 
siedziby Zamawiającego.

17) Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia Umowy wymienione poniżej 
elementy niezbędne do wykonania Kalendarza:

a) uszczegółowione wytyczne do wyboru zdjęć;

b) logotypy: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej z tekstem „Sfinansowano ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, Konwencji Waszyngtońskiej 
(CITES), Unii Europejskiej;

c) teksty do umieszczenia pod zdjęciami i na okładce;

d) wykaz „ekoświąt” do uwzględnienia w kalendarium;

e) uwagi Zamawiającego do wstępnego projektu przedstawionego przez Wykonawcę 
w postępowaniu przetargowym;

f) listę Dystrybucji.

18) Kalendarz ścienny „Konwencja Karpacka” na rok 2022: 

19) liczba: 1000 szt.;

20) rozmiar (strona miesiąca): A3 (+/- 30 mm);

21) objętość: 1 kartka okładki i 6 kartek wnętrza, wszystkie przygotowane do drukowania 
dwustronnie (kartki składane w połowie – liczba stron środka po złożeniu: 24, kalendarz 



wieszany na dłuższym boku tak by kolejne miesiące były widoczne po przełożeniu 
kartki); 

22) kolor: pełny; 

23) papier kreda mat – 300 g/m2 (okładka), co najmniej 150 g/m2 (środek);

24) oprawa zeszytowa na 2 zszywki, dziurka do zawieszenia na środku dłuższego boku;

25) język kalendarium: pol./ang.; 

26) na jednej stronie kalendarza (po zawieszeniu – górnej) będzie znajdować się zdjęcie wraz 
z podpisem do zdjęcia (możliwe nachodzenie tekstu opisu do zdjęcia na zdjęcie – np. w 
półprzezroczystej ramce, zachodzącej na inne niż kluczowe fragmenty zdjęcia); druga 
strona kalendarza (po zawieszeniu – dolna) przeznaczona będzie na kalendarium (wraz z 
uproszczonym kalendarium na miesiąc poprzedni i następny), umieszczony na niej będzie 
także logotyp Konwencji Karpackiej;  

27) pierwsza strona okładki – tytuł kalendarza: „Ramowa konwencja o ochronie i 
zrównoważonym rozwoju Karpat – Konwencja Karpacka. Parki narodowe polskich 
Karpat”, rok: 2022, zdjęcie krajobrazu karpackiego. Kolorowe logotypy Konwencji 
Karpackiej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Prezydencji Polski w Konwencji 
Karpackiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 
tekstem: „Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej”; druga strona okładki: zdjęcie styczniowe; ostatnia strona środka: 
miniatury wszystkich zdjęć z 12 miesięcy; trzecia strona okładki: kalendarium na 2023 r.; 
czwarta strona okładki (tył kalendarza): logotypy Konwencji Karpackiej, Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska, Prezydencji Polski w Konwencji Karpackiej, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tekstem: „Sfinansowano ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, informacja 
nt. Konwencji (tekst dostarczony przez Zamawiającego);

28) wyszczególnienie dni wolnych (z podpisem nazwy święta) i wybranych świąt związanych 
z ochroną przyrody – „ekoświęta” (wskazane przez Zamawiającego) – logotypy i/lub 
kolory zaproponowane przez Wykonawcę;

29) indywidualne opakowanie: koperta z kartonu;  format dostosowany do włożenia  
kalendarza wielkości wskazanej w punkcie „b” tj. A3 +/- 30 mm. Papier karton minimum 
200 g/m2; samoprzylepna taśma klejąca zabezpieczona papierowym paskiem;

30) wysyłka 800 kalendarzy do maksymalnie 350 adresatów w Polsce i 2 adresatów na terenie 
Unii Europejskiej zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego listą (lista nie będzie 
zawierać szczegółowych adresów w przypadku danych ogólnodostępnych - np. urzędy 
gmin, starostwa powiatowe). Ewentualne zwroty niedostarczonych przesyłek będą 
dostarczone do siedziby Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
potwierdzenia nadania. Maksymalna liczba kalendarzy w jednej paczce: 5.

31) dostarczenie pozostałych kalendarzy do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia Umowy wymienione poniżej elementy 
niezbędne do wykonania Kalendarzy:

Kalendarz CITES:

a) uszczegółowione wytyczne do wyboru zdjęć;



b) logotypy: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej z tekstem „Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej”, CITES;

c) teksty do umieszczenia pod zdjęciami i na okładce;

d) wykaz „ekoświąt” do uwzględnienia w kalendarium;

e) uwagi Zamawiającego do wstępnych projektów kalendarzy przedstawionych przez 
Wykonawcę w ofercie w odpowiedzi na zapytanie;

f) listę do wysyłki.

Kalendarz „Konwencja Karpacka”:

a) zdjęcia;

b) logotypy: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Prezydencji Polski w Konwencji Karpackiej, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tekstem „Sfinansowano 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, Konwencji 
Karpackiej;

c) wykaz „ekoświąt” do uwzględnienia w kalendarium;

d) uwagi Zamawiającego do wstępnych projektów kalendarzy przedstawionych przez 
Wykonawcę w ofercie w odpowiedzi na zapytanie;

e) listę do wysyłki.

II. Termin wykonania zamówienia:

22 grudnia 2021 r.

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

Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą posiadać następujące udokumentowane 
doświadczenie: w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 2 
zamówienia, których przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i wydruk kalendarzy, 
o wartości co najmniej 25 000,00 PLN brutto każde, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat 
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, wraz z załączeniem 
dowodów określających, czy wskazane usługi zostały wykonane należycie.

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 powyżej świadczenie, z podziałem na poszczególne 
kalendarze, a w ramach danego kalendarza: z podziałem na cenę brutto za zaprojektowanie, 
skład i druk oraz za dystrybucję,

2)  dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie (p. III),

3) wstępny projekt okładki i jednej strony z kalendarza (dla kalendarza CITES – na podstawie 
załączonego opisu, dla kalendarza Konwencja Karpacka – z wykorzystaniem załączonego 
zdjęcia) – pozwalający na ocenę zgodnie z kryterium 2;

4) szczegółową informację o proponowanym do wykorzystania przy produkcji kalendarzy 
papierze, która pozwoli na ocenę oferty zgodnie z kryterium nr 3 – oświadczenie o 
wykorzystaniu papieru z domieszką makulatury (lub bez domieszki makulatury); 



z certyfikatem FSC lub równoważnym lub bez ww. certyfikatu;  nie bielonego lub bielonego 
chlorem; w przypadku braku oświadczenia, za dany element kryterium będzie przyznane 0 
punktów.

2. Forma w jakiej ma być złożona oferta:

e-mail przesłany na oba adresy: cites-ma@mos.gov.pl, karpaty@mos.gov.pl 

3. Termin składania ofert:

Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty w terminie do dnia 3 grudnia br.

V. Kryteria oceny ofert, ich wagi i sposób dokonywania oceny

1. Kryterium cena brutto - do 50 pkt

Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

Cbn/Cba x 50 pkt = liczba punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto, 

gdzie: 

Cbn – cena brutto oferty o najniższej cenie brutto 

Cba- cena brutto oferty aktualnie ocenianej 

2. Wstępny projekt kalendarza – do 40 pkt

 0-8 pkt – spójność projektu z tematyką kalendarza, 

 0-8 pkt – harmonijne rozmieszczenie wszystkich elementów na stronie kalendarza, 

 0-8 pkt – właściwe wyeksponowanie zdjęć i czytelność opisów w kalendarzu

 0-8 pkt –kolorystyka, estetyka elementów graficznych

 0-8 pkt – czytelność kalendarium

3. Zaproponowane materiały – do 10 pkt

 0-5 pkt – wykorzystanie papieru z domieszką makulatury lub wykorzystanie papieru z 
certyfikatem FSC lub równoważnym

 0-5 pkt – wykorzystanie papieru nie bielonego chlorem

Punkty zostaną obliczone dla każdego z kalendarzy oddzielne, a następnie zostaną zsumowane i 
podzielone przez 2.

VI. Informacje dodatkowe

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska otrzymało certyfikat Zarządzania Środowiskowego, 
zgodny z rozporządzeniem EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową, zatwierdzoną 
przez Ministra. W związku z tym, zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z treścią Polityki 
Środowiskowej dostępną na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/emas-w-ministerstwie 

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania odpadów, powstałych 
w wyniku realizacji umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

3. Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 
Zamawiający będzie naliczał kary umowne.

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

1. Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu zadania, w terminie 14 dni 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 
protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego należyte wykonanie zadania.

3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego 
dyspozycji przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

* Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
i w związku z tym nie przysługują środki odwoławcze określone w Dziale IX tej ustawy.

Zapytanie ofertowe nie jest również ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie wywołuje 
określonych w nim skutków prawnych.
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