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Nr referencyjny: 03/2019/JM z dn. 16.09.2019 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia  

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja „Małego atlasu bałtyckich ssaków” i wydruk 

zaktualizowanej wersji atlasu, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich 

siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

Opis Projektu pn. „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16 

Projekt ma na celu ochronę ssaków morskich (fok i morświnów) oraz nadmorskich lęgów ptaków 

(sieweczki obrożnej, rybitwy białoczelnej, czubatej, rzecznej i ostrygojada) przed czynnikami 

antropogenicznymi, minimalizację interakcji ssaków i ptaków morskich z rybołówstwem (szczególnie 

ważne dla krytycznie zagrożonej w Bałtyku populacji morświna), gromadzenie danych naukowych nt. 

ssaków morskich, monitoring gatunków, ich siedlisk i istniejących zagrożeń (dane zbierane w bazie), a 

także monitoring tras migracyjnych fok. W wyniku zastosowania odstraszaczy akustycznych 

(pingerów) nastąpi obniżenie ryzyka przyłowu ssaków i ptaków morskich w sieci rybackie. 

Kontynuowana jest działalność patrolu terenowego obejmującego całe polskie wybrzeże. 200 

wolontariuszy działa na rzecz ochrony siedlisk morskich, m.in. doraźnie zabezpieczając foki 

wychodzące na plaże i aktywnie chroniąc lęgi morskich ptaków przed antropopresją. 

Populacje gatunków gniazdujących na plażach zanikają na przestrzeni ostatnich 20-30 lat i tylko 

czynna ochrona może ten proces zatrzymać. Polskie plaże są też coraz częściej odwiedzane przez foki, 

czego dowodzą obserwacje terenowe tych zwierząt, zgromadzone w bazie danych obserwacji ssaków 

i ptaków morskich Fundacji WWF Polska i Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu 

Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry. Należy zapobiegać coraz większej antropopresji na te 

gatunki. W tym celu ramach projektu, jako dobra praktyka, zostaną rozpowszechnione instrukcje dla 

społeczności lokalnych i turystów. W ramach forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska 

morskiego będą się odbywały cykliczne spotkania różnych grup interesów zaangażowanych w 

ochronę ekosystemów morskich oraz w działalność gospodarczą na morzu. Dialog ten przyczyni się 

m.in. do budowania akceptacji dla ochrony morświna i pozostałych gatunków objętych projektem 

wśród głównych interesariuszy, co w dłuższej perspektywie powinno skutkować redukcją zagrożeń 

dla ssaków i ptaków morskich. 

 

Zakres zadań i obowiązków wybranego Wykonawcy/wybranych Wykonawców 

Aktualizacja „Małego atlasu bałtyckich ssaków” wraz z wydrukiem jego zaktualizowanej wersji: 
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Przygotowanie zaktualizowanej, odświeżonej wersji „Małego atlasu bałtyckich ssaków” wraz z 

dodaniem gier edukacyjnych o tematyce związanej z bałtyckimi ssakami morskimi oraz wydrukiem 

zaktualizowanej wersji Atlasu. 

 

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia: 

1. Aktualizacja „Małego atlasu bałtyckich ssaków” obejmie całą książeczkę. Wykonawca wykona 

nowe projekty okładek (pierwsza i ostatnia strona Atlasu). Środek Atlasu zawierający 

informacje dotyczące poszczególnych gatunków ssaków morskich zostanie dopasowany 

wizualnie do nowych okładek, bez tworzenia nowych projektów. 

2. Zaktualizowany Atlas powinien mieć odświeżoną szatę graficzną. 

3. Przy aktualizacji Atlasu zostaną wykorzystane istniejące grafiki ssaków morskich. 

4. Zaktualizowane zostaną logotypy znajdujące się na ostatniej stronie Atlasu. Logotypy zostaną 

dostarczone Wykonawcy przez Zleceniodawcę. 

5. Wykonawca zaprojektuje 4 gry edukacyjne dla dzieci w wieku szkoły podstawowej, które 

następnie zostaną dodane do Atlasu: kolorowanki „Znajdź różnicę”, „Połącz kropki” i 

„Kropkowa kolorowanka” oraz krzyżówkę. Gry zostaną umieszczone na 4 dodatkowych 

stronach Atlasu. Treść pytań do krzyżówki zostanie dostarczona Wykonawcy przez 

Zleceniodawcę. W dalszej części zapytania znajdują się przykładowe gry edukacyjne, jako 

referencje. Wykonawca będzie miał prawo wykorzystać gry edukacyjne z książeczki „Ratujmy 

bałtyckie foki szare. Zabawy i kolorowanki dla dzieci”, która zostanie dołączona do zapytania 

jako Załącznik nr 4. Książeczka jest dostępna wyłącznie w rozszerzeniu .pdf. 

6. Wykonawca wydrukuje Atlas w formacie książkowym 21x21cm na papierze ekologicznym, z 

recyklingu z certyfikatem FSC, niepowlekanym, takim, by można było po nim rysować i 

kolorować. Wydruk ma być kolorowy (CMYK), oprócz stron z kolorowankami, które 

pozostaną czarno-białe. Informacja o wydruku na papierze ekologicznym musi znaleźć się w 

Atlasie. Strony kolorowe o gramaturze 160 g/m2, strony z kolorowankami o gramaturze 90 

g/m2. Atlas będzie zszyty zszywkami. 

7. Wykonawca wydrukuje 25 000 egzemplarzy Atlasu. 

8. Wykonawca dostarczy wydrukowane egzemplarze do poniższych odbiorców (wraz z 

informacją o liczbie wysyłanych Atlasów): 

a. Woliński Park Narodowy, Międzyzdroje (2 500 egzemplarzy), 

b. Słowiński Park Narodowy, Smołdzino (2 500 egzemplarzy), 

c. Stacja Morska UG, Hel (10 000 egzemplarzy), 

d. Centrum Nauki Eksperyment, Gdańsk (2 500 egzemplarzy), 

e. Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING, Gdańsk (1 000 egzemplarzy), 

f. Konrad Wrzecionkowski, Mrzeżyno (1 000 egzemplarzy), 

g. Sebastian Barszczewski, Mielenko (1 000 egzemplarzy), 

h. Jan Wilkanowski, Stegna (1 000 egzemplarzy), 

i. Jerzy Bagiński, Ustka (1 000 egzemplarzy), 

j. Wojciech Czuchryta, Karwia (1 000 egzemplarzy), 

k. Michał Krause, Gdańsk-Oliwa (1 000 egzemplarzy), 

l. Siedziba Zamawiającego, Warszawa (500 egzemplarzy). 
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9. Wykonawca przygotuje wersję elektroniczną Atlasu w rozszerzeniu .pdf, która będzie 

przystosowana dla niepełnosprawnych. Warunki, które musi spełniać przygotowany PDF: 

a. Treści nietekstowe (grafiki, gry) będą posiadały tekst alternatywny. 

b. PDF zostanie stworzony w sposób zapewniający dostęp do warstwy tekstowej 

dokumentu oraz informacji o strukturze dokumentu w celu zastosowania technologii 

asystujących. 

c. Teksty będą wyrównane do lewej strony, bez justowania. 

d. Dzielenie wyrazów – funkcja domyślnie wyłączona. Do rozsuwania znaków będzie 

używania funkcja „tekst rozstrzelony”. 

e. Czcionka , która będzie użyta w pliku PDF: 

i. bezszeryfowa, czyli o kroju pozbawionym ozdobników w postaci szeryfów – 

końcówki znaków są proste (na przykład Helvetica, Arial, Calibri, Tahoma); 

ii. rozmiar: minimum 12; 

iii. należy zastosować interlinię miedzy wierszami: 1,15 lub 1,5. 

f. Do stworzenia nagłówków powinno się użyć wbudowanych stylów: Nagłówek 1, 2 itd. 

g. Należy podzielić tekst na akapity, które będą wykonane w następujący sposób: 

i. przeniesienie fragmentu akapitu czy zdania do nowej linii wykonuje się przez 

wstawienie znaku podziału linii <Shift+Enter>; 

ii. przeniesienie fragmentu dokumentu na nową stronę wykonuje się przez 

wstawienie znaku podziału strony <Ctrl+Enter>; 

iii. nie używa się klawisza <Enter> do przesuwania treści. 
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Przykłady kolorowanek, jako referencji: 
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Pozostałe założenia: 

1. Ostateczny termin wykonania Atlasu i wysyłki wydrukowanych Atlasów według listy 

odbiorców to 29 listopada 2019 r.  

2. Zaktualizowana treść Atlasu zostanie dostarczona Wykonawcy przez Zleceniodawcę. 

Ostateczny termin dostarczenia wszystkich treści – 15 października 2019 r. 

3. Do treści zapytania zostanie dołączony plik .psd zawierający Atlas. 

4. Wszystkie elementy aktualizacji Atlasu będą na bieżąco konsultowane ze Zleceniodawcą. 

Ostateczny wygląd Atlasu przed wydrukiem musi zostać zatwierdzony przez Zleceniodawcę. 

5. Do współpracy przy aktualizacji Atlasu ze strony Fundacji WWF Polska wskazana jest: Jadwiga 

Moczarska, jmoczarska@wwf.pl, +48 609 708 184.  
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