
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

11-03-2020

Termin składania ofert

23-03-2020

Numer ogłoszenia

1238110

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku ze zmianą wydarzeń zaplanowanych do realizacji przez Zamawiającego w związku z 
zagrożeniem epidemicznym Zamawiający informuje o zmianie terminów wykonania przedmiotu 
zamówienia w następujący sposób:
termin dostarczenia przez Zamawiającego projektu ulotki zaplanowany pierwotnie na 31 marca 
ulega przesunięciu do dnia 17 kwietnia.
Termin wysyłki ulotek przez wykonawcę zaplanowany pierwotnie na dzień 17 kwietnia ulega 
przesunięciu na dzień 8 maja.

Wersja ujednolicona Zapytania ofertowego oraz Opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w 
załącznikach poniżej.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy jmoczarska@wwf.pl w terminie 
do 23.03.2020 r. do godz. 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

W temacie wiadomości e – mail należy wpisać: 
„Zapytanie ofertowe opracowanie elementów końcowego raportu projektu od strony graficznej i 
wydruk wybranych elementów”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jmoczarska@wwf.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jadwiga Moczarska



Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609 708 184

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie elementów końcowego raportu z projektu 
od strony graficznej i ich wydruk, 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

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do zapytania 
ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

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.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie elementów końcowego raportu z projektu od strony 
graficznej i ich wydruk zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zapytania ofertowego.

Kod CPV

22140000-3

Nazwa kodu CPV

Ulotki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

72312100-6 - Usługi przygotowywania danych 
79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane 
79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy 
79822500-7 - Usługi projektów graficznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Pozostałe założenia:
1. Ostateczne terminy wykonania poszczególnych elementów raportu i ich wysyłki:
a. raport wynikowy z projektu – 22 czerwca 2020,
b. ulotka z podsumowaniem działalności Błękitnego Patrolu – 17 kwietnia 2020,
2. Ostateczne terminy dostarczenia przez Zleceniodawcę treści:
a. raport wynikowy z projektu – 11 maja 2020,
b. ulotka z podsumowaniem działalności Błękitnego Patrolu – 31 marca 2020,
3. Szablony i instrukcja wykonania raportu zostanie dostarczona przez Zleceniodawcę wybranemu 
Wykonawcy.

Załączniki

• Opis przedmiotu zamówienia po zmianach
• Zapytanie ofertowe po zmianach

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień 

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi opracowania 
raportu z dziedziny ochrony środowiska. 



Na dowód spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca dołączy do oferty 
poświadczenie należytego wykonania/referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z projektem istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego 
Załącznik nr 3 Wykaz doświadczenia
Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
Załącznik nr 6 Klauzula informacyjna RODO

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium wyboru: 

Cena ryczałtowa [C] – 60%,
Doświadczenie pracowników Wykonawcy [Dpw] – 40%

1. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena” zostaną obliczone na podstawie 
wzoru:
➢ kryterium – cena 
rozumiane jako cena za wykonanie całego wymaganego zakresu przedmiotu umowy

Cmin
X1 = * 60 pkt.
Co

W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać max 60 pkt (=60% w kryterium oceny ofert).

➢ kryterium – Doświadczenie pracowników Wykonawcy:

W ramach tego kryterium ocenie będzie podlegać to czy Wykonawca dysponuje co najmniej 1 
osobą posiadającą doświadczenie w zakresie opracowania raportów z dziedziny środowiska 
obejmujące co najmniej skład i projekt raportu. 
Za każde wykonane opracowanie wykonane przez pracownika Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dodatkowe 10 pkt według poniższego schematu:

Za opracowanie 1 raportu 10 pkt
Za opracowanie 2 raportów 20 pkt
Za opracowanie 3 raportów 30 pkt
Za opracowanie 4 raportów 40 pkt



Na dowód należytego wykonania raportu Wykonawca dołączy referencje. 
W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać max 40 pkt (=40% w kryterium oceny ofert).

Wykluczenia

Na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia Wykonawca złoży oświadczenie o oświadczam, 
że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym na formularzu stanowiącym 
Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA WWF POLSKA

Adres

Usypiskowa 11

02-386 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226604433

Fax

226463672

NIP

5213241055

Tytuł projektu

Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0021/16-02


