
 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, (+48 22) 36 92 479 

Projekt „Promocja polskich parków narodowych jako marki” współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

Warszawa, 12 kwietnia 2019 r. 

 

Szacowanie wartości zamówienia polegającego na opracowaniu folderów o polskich 

parkach narodowych (w wersji cyfrowej) oraz zaprojektowaniu, wykonaniu i 

dystrybucji tablic promujących te foldery 

 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo Środowiska 

zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej 

opisanego zamówienia. 

UWAGA! 

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 

Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na 

temat kosztów realizacji opisanej usługi. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Ministerstwo Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie folderów o polskich parkach narodowych 

(w wersji cyfrowej) oraz zaprojektowanie, wykonanie i dystrybucja tablic promujących te 

foldery. Zadanie realizowane w ramach projektu „Promocja parków narodowych jako 

marki”. Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia, jest współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie POIS.02.04.00-00-

0001/15-04. 
 

Zakres prac Wykonawcy: 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) opracowania folderów o polskich parkach narodowych, w tym przygotowania (w oparciu 

o materiały przekazane przez Zamawiającego oraz dostępne na stronach internetowych parków 

narodowych) tekstów 23 folderów o poszczególnych parkach oraz jednego folderu ogólnego o 

parkach – w różnych formatach: 

a) do zamieszczenia na stronach internetowych parków: 

• wydawnictwo elektroniczne z możliwością przewijania stron, powiększania tekstów i 

grafik 

• zwykły pdf z możliwością pobrania do druku , 
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b) do pobrania na urządzenia mobilne (telefony, tablety) obsługiwane przez Android i iOS - 

dwa najpopularniejsze w Polsce systemy operacyjne, 

c) do profesjonalnego wydruku – pliki produkcyjne pdf; 

2) zaprojektowania i wykonania tablic zawierających informacje o folderach oraz QR kody 

umożliwiające pobranie poszczególnych folderów na urządzenia mobilne; 

3) dystrybucji tablic; 

zgodnie z poniższymi wymogami: 

1. Projekt folderów: 

1) zgodny z Systemem identyfikacji wizualnej parków narodowych 

2) format do wydruku: A5 

3) kolor: 4+4 

4) liczba stron: 8 

5) liczba zdjęć: minimum 6 przedstawiających charakterystyczne dla Parku krajobrazy, rośliny, 

zwierzęta, architekturę, w tym zdjęcie prezentujące zwierzę, roślinę lub inny element 

znajdujący się w logo Parku. 

2. Zawartość folderów o poszczególnych PN: 

1) logo Parku; 

2) logo „Polskie Parki Narodowe” (PPN); 

3) oznaczenie czy Park jest obiektem UNESCO, RAMSAR, Europarc Federation, Natura 2000 

itp. przyznane certyfikaty; 

4) krótka charakterystyka Parku; 

5) krótki opis co przedstawia logo Parku i dlaczego; 

6) mapa parku wraz z otuliną (wymagania dot. mapy ujęto w punkcie 3); 

7) informacja o muzeach/centrach edukacji/wystawach stałych, ich lokalizacji i dostępności; 

8) informacja o długości szlaków turystycznych (w podziale na piesze, rowerowe, narciarskie, 

konne i wodne) oraz ścieżek edukacyjnych - z wykorzystaniem piktogramów; 

9) informacja o szlakach turystycznych/ścieżkach edukacyjnych przystosowanych dla osób 

niepełnosprawnych ze wskazaniem dla jakiego rodzaju niepełnosprawności; 

10) opis jednego, wybranego (wskazanego/uzgodnionego z Parkiem) szlaku, wraz ze schematem 

pokazującym punkty charakterystyczne (punkty widokowe, ciekawe drzewa, skały, 

budynki), odległości, a w przypadku parków górskich również różnice wysokości pomiędzy 

poszczególnymi punktami; 

11) dane kontaktowe: adres siedziby, nr-y tel., adres e-mail, adresy strony www – obecny i 

nowy, który będzie funkcjonował od połowy 2019 r.; 

12) zdjęcia – krajobrazy, fauna, flora, architektura itp.; 

13) rok opracowania folderu; 

14) logo Ministerstwa Środowiska; 

15) loga i informacja o finansowaniu z UE. 

3. Założenia opracowania mapy dla poszczególnych parków narodowych  

1) mapa sytuacyjna, która w czytelny sposób, na tle granic Parku Narodowego, ma pokazywać 

najważniejsze punkty orientacyjne oraz elementy ważne z punktu widzenia Parku 

Narodowego i osób go odwiedzających, np. szlaki turystyczne, punkty widokowe, punkty 

informacyjne, centra edukacji, zabytki); 

2) umieszczona na stronach środkowych folderu (wpisana w dwie strony).  

4. Zawartość folderu ogólnego o PN: 

1) logo PPN 

2) krótki tekst o parkach narodowych (też może być z obecnego folderu), a także może o tym 

kiedy powstał pierwszy park narodowy w Polsce (przedwojennej i po II wojnie światowej). 

3) mapka konturowa Polski z zaznaczonymi Parkami i legendą do niej 
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4) informacja o długości szlaków turystycznych (w podziale na piesze, rowerowe, narciarskie, 

konne i wodne) oraz ścieżek edukacyjnych - z wykorzystaniem piktogramów 

5) adres strony www (tej nowej) 

6) informacja dlaczego w Parku Narodowym: (przykłady) 

• przy większości szlaków nie ma koszy na śmieci; 

• nie można wyrzucać odpadków, w tym także ogryzków jabłek czy innych owoców; 

• nie wolno schodzić z wytyczonych szlaków; 

• czasami zamyka się szlaki turystyczne; 

• do parku nie wolno wchodzić z psem (czy innymi zwierzętami); 

• dla parków narodowych szczególnie niebezpieczne są niektóre obce rośliny i zwierzęta; 

• warto mieć ze sobą mapę „w realu”; 

• niebezpiecznie jest „zaprzyjaźniać się” z dzikimi zwierzętami; 

7) rok opracowania folderu 

8) logo Ministerstwa Środowiska 

9) loga i informacja o finansowaniu z UE 

5. Tablice informacyjno-promocyjne: 

1) zawartość: 

a) logo PPN,  

b) mapka Polski z zaznaczonymi parkami narodowym,  

c) legenda do mapy zawierająca QR kody umożliwiające pobranie poszczególnych folderów 

na urządzenia mobilne, 

d) logo Ministerstwa Środowiska (MŚ), 

e) loga i informacja o finansowaniu z UE; 

2) format: A0; 

3) kolor wydruku: 4+0; 

4) materiał: płyty kompozytowe typu dibond - odporne na uderzenia oraz warunki 

atmosferyczne: wysokie (co najmniej do + 40oC) i niskie (co najmniej do – 25oC) temperatury, 

promieniowanie UV, opady atmosferyczne; 

5) druk: odporny na warunki atmosferyczne: wysokie (co najmniej do + 40oC) i niskie (co 

najmniej do – 25oC) temperatury, promieniowanie UV, opady atmosferyczne; 

6) liczba tablic: 100 szt.; 

7) do każdej tablicy 4 ścienne uchwyty dystansowe, którymi można ją przymocować do ściany 

bez konieczności wiercenia otworów w tablicy; uchwyty mają być odporne na uderzenia i 

warunki atmosferyczne. 

6. Dystrybucja tablic: 

1) do 23 polskich parków narodowych - po 4 tablice z uchwytami, 

2) do siedziby Zamawiającego – pozostałe 8 tablic z uchwytami, 

3) dystrybucja do podmiotów wskazanych w pkt 1) zostanie dokonana przesyłką poleconą / 

kurierską za potwierdzeniem nadania, natomiast do Zamawiającego, może zostać dokonana 

poprzez bezpośrednie dostarczenie do siedziby Zamawiającego lub przesyłką poleconą / 

kurierską za potwierdzeniem nadania. 

7. Elementy i informacje niezbędne do wykonania zamówienia:  

Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia Umowy wymienione poniżej elementy 

niezbędne do realizacji zamówienia: 

1) System identyfikacji wizualnej parków narodowych, 

2) część zdjęć z Parków Narodowych (ok. 40), 

3) loga: MŚ, Parków, PPN oraz związane z finansowaniem z UE, 

4) krótką charakterystykę Parków, 

5) informacje o symbolach Parków, 

6) informację o długości szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych, 

7) informacje o wybranych szlakach turystycznych, które należy przedstawić w folderach, 
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

90 dni roboczych od dnia podpisania umowy  

IV. ELEMENTY WYCENY 

W ofercie Wykonawca powinien zawrzeć: 

1) nazwę, adres Wykonawcy, osobę do kontaktów; 

2) cenę w zł (netto i brutto), z wyszczególnieniem autorskich praw majątkowych  

Wzór formularza wyceny jest dołączony do niniejszego szacowania wartości zamówienia. 

V. FORMA SKŁADANIA WYCENY 

Elektronicznie na adres renata.slupek@mos.gov.pl  

VI. TERMIN SKŁADANIA WYCENY  

18 kwietnia 2019 r. 

VII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW 

Renata Słupek 

główny specjalista 

Ministerstwo Środowiska 

Departament Ochrony Przyrody 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

+48 22 36 92 218 

e-mail: renata.slupek@mos.gov.pl  

Informacje dodatkowe 

1. Ministerstwo Środowiska otrzymało certyfikat Zarządzania Środowiskowego, zgodny 

z rozporządzeniem EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową, zatwierdzoną przez Ministra 

Środowiska. W związku z tym, zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z treścią Polityki 

Środowiskowej dostępną na stronie MŚ (https://www.gov.pl/web/srodowisko/emas-w-ministerstwie).  

2. Kary umowne 

a) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 

Zamawiający będzie naliczał kary umowne. 

b) Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

3. Termin płatności 

a) Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu zadania, w terminie 30 dni od dnia 

przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na przedłożonej fakturze. 

b) Warunkiem wystawienia faktury jest wykonanie umowy potwierdzone podpisaniem przez 

Strony protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego należyte wykonanie zadania. 

c) Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji 

przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. 
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