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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
05-05-2020

Termin składania ofert
13-05-2020

Numer ogłoszenia
1244554

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy składać pocztą elektroniczną e na adres: rjankowski@wwf.pl
z dopiskiem „Oferta – materiały upominkowe”
2. Ofertę należy złożyć do dnia 13 maja do godziny 10:00.
3. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową. Oferty złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny przedstawionych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, jak również Zamawiający jest uprawniony na każdym etapie
postępowania zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie dokumentów niezbędnych do prawidłowej oceny
złożonej oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
rjankowski@wwf.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Rafał Jankowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
785881435

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów upominkowych dla uczestników spotkań,
prelegentów i wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF z okazji dziesięciolecia istnienia Błękitnego Patrolu
WWF w projekcie „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.
Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części:
Część 1 – wykonanie i dostawa kubków emaliowanych z nadrukiem;
Część 2 – wykonanie i dostawa nasion łąk kwietnych w kolorystyce Błękitnego Patrolu i pokrewnej.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1244554
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Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części, według własnego wyboru.
Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy jest określony w załączniku nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

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.

Przedmiot zamówienia
Część 1 – wykonanie i dostawa kubków emaliowanych z nadrukiem
Specyfikacja zamówienia:
• Kubek emaliowany z uchwytem w klasycznym kształcie (bryła walca);
• 280 sztuk;
• Kolorowy nadruk na całej powierzchni kubka;
• Grafika dostarczona przez zamawiającego
• Wysoka jakość nadruku, który nie zetrze się przy standardowym użytkowaniu;
• Dostarczenie bez opakowania lub w opakowaniu ekologicznym (np. Papier z certyfikatem FSC, karton);
• Pojemność 0,40 – 0,45 l;
• Dopuszczony do kontaktu z ogniem;
• Z wykończeniem na rancie w kolorze srebrnym lub białym (w przypadku kubka niebieskiego). W kolorze
czarnym, srebrnym lub niebieskim (w przypadku kubka białego);
• Kolor kubka - biały lub niebieski (niebieski będzie wyżej oceniany w punktacji – kolory zbliżone w
kolorystyce pantone 277 – 279, 283 – 285, 292-294, 2915-2945)
Część 2- wykonanie i dostawa nasion łąk kwietnych w kolorystyce Błękitnego Patrolu i pokrewnej
Specyfikacja zamówienia:
• mieszanka roślin do obsiania 2 m2 powierzchni;
• mieszanka rośli wieloletnich i jednorocznych (wieloletnie min. 50%);
• kolorystyka roślin zbliżona do kolorów morskich (niebieskie, fioletowe, zielone, białe);
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1244554
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• zapakowane w opakowanie ekologiczne;
• Opatrzone etykietą opracowaną przy współpracy z Zamawiającym.

Kod CPV
22462000-6

Nazwa kodu CPV
Materiały reklamowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia
39221120-4 – filiżanki i szklanki
03111000-1 – nasiona kwiatów

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia – do dnia 21 czerwca 2020 roku.

Załączniki
Zapytanie ofertowe
Załączniki edytowalne
Opis przedmiotu zamówienia

Pytania i wyjaśnienia
Odpowiedzi na pytania 3
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

Warunki zmiany umowy
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1244554
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Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Zapytania ofertowego.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
A. Część 1 – wykonanie i dostawa kubków emaliowanych z nadrukiem
1. Cena – 60 %
Sposób dokonywania oceny kryteriów:
CminA
CA = CoA * 60 pkt.
gdzie:
CA – wartość punktowa ocenianego kryterium
CminA – najniższa cena ze złożonych ofert
CoA – cena ocenianej ofert
2. Jakość oferowanego przedmiotu zamówienia – 40 %
1) Ocenie będzie podlegał sposób i efekt wykonania nadruku. W ramach tego kryterium Wykonawca może
uzyskać max 10 pkt.
Ocena kryterium nastąpi na podstawie opisu/rysunku oferowanego przedmiotu zamówienia.
2) Ocenie będzie podlegał kolor kubka – kolory zbliżone w kolorystyce pantone 277 – 279, 283 – 285, 292 –
294, 2915 – 2945. W ramach tego kryterium Wykonawca może uzyskać max 10 pkt.
Ocena kryterium nastąpi na podstawie opisu/rysunku oferowanego przedmiotu zamówienia.
3) Zamawiający zwróci się do oferentów, którzy złożyli 4 najkorzystniejsze oferty pod względem ich ceny z
wnioskiem o nadesłanie próbki oferowanego kubka którego jakość zostanie poddana ocenie przez komisję.
W ramach tego kryterium Wykonawca może uzyskać max do 20 punktów. Ocenie będzie podlegać:
wytrzymałość, trwałość kubka oraz jego koloru, efekt kolorystyczny.
Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 40 pkt.
B. Część 2 – wykonanie i dostawa nasion łąk kwietnych w kolorystyce Błękitnego Patrolu i pokrewnej
1. Cena – 80 %
Sposób dokonywania oceny kryteriów:
CminA
CA = CoA * 80 pkt.
gdzie:
CA – wartość punktowa ocenianego kryterium
CminA – najniższa cena ze złożonych ofert
CoA – cena ocenianej oferty
2. Jakość oferowanego przedmiotu zamówienia – 20 %
1) Ocenie będzie podlegać mieszanka roślin – min. 50% nasion roślin wieloletnich
w mieszance. W ramach tego kryterium Wykonawca może uzyskać max 10 pkt;
2) Ocenie będzie podlegać kolorystyka roślin – nasiona roślin o kolorystyce zbliżonej do kolorów morskich
(niebieskie, fioletowe, zielone, białe). W ramach tego kryterium Wykonawca może uzyskać max 10 pkt.
Ocena nastąpi na podstawie opisu oferowanego przedmiotu zamówienia.
Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 20 pkt.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1244554
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Ostateczna liczba punktów (PO) będzie liczona według wzoru: Suma punktów przyznana
w kryterium Cena i Jakość.

Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców którzy:
1) są podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega w/w wykluczeniu składa oświadczenie zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

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
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1244554
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