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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia
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
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
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
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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
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);
zapakowane w opakowanie ekologiczne;
Opatrzone etykietą opracowaną przy współpracy z Zamawiającym.

