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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 31/RJ/12/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie i dostawę umundurowania, wyposażenia oraz materiałów drukowanych dla
wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF
I.
Oznaczenie Projektu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i dostawa umundurowania, wyposażenia oraz
materiałów drukowanych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, które wykorzystywane będą w
trakcie interwencji prowadzonej w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
II.
Tryb zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.
III.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa umundurowania, wyposażenia oraz materiałów
drukowanych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF.
2. Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na trzy części:
Część A Zamówienia – wykonanie i dostawa umundurowania (odzieży)
Część B Zamówienia – wyposażenie
Cześć C Zamówienia – materiały drukowane
3. Wykonawca może złożyć oferty na jedną lub klika części zamówienia. W przypadku złożenia oferty na
kilka części zamówienia Wykonawca jest zobowiązany złożyć oddzielne oferty.
4. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy jest określony w Załączniku nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.
IV. Kod CPV
18333000-2 - Koszulki polo
18331000-8 - Koszulki
18223200-0 - Kurtki
18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
18130000-9 - Specjalna odzież robocza
18110000-3 - Odzież branżowa
18300000-2 - Części garderoby
18200000-1 - Odzież wierzchnia
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18443320-5 – Czapki
18931100-5 – Plecaki
38631000-7 – Lornetki
22100000-1 – Drukowane książki, broszury i ulotki
33772000-2 – Jednorazowe wyroby papierowe
V.
Termin wykonania zamówienia
Ostateczny termin realizacji – do 15 marca 2021 r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
VII. Dokumenty wymagane do złożenia oferty oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
1. Oferta Wykonawcy na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Zał. nr 3)
VIII. Kryterium oceny ofert, wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oraz sposób
przyznawania punktacji:
A. Część A:
1. Cena – 60%
Sposób dokonywania oceny:
CminA
CA =

CoA

* 60 pkt.

gdzie:
CA
– wartość punktowa ocenianego kryterium
CminA – najniższa cena ze złożonych ofert
CoA
– cena ocenianej oferty
2. Zastosowanie ekologicznych opakowań – 20 %
Wykonawca zobowiązujący się dostarczyć odzież w ekologicznych opakowaniach – zdobędzie
dodatkowe 20 pkt.
Poprzez ekologiczne opakowania Zamawiający rozumie opakowania wykonane z surowców
biodegradowalnych, materiałów papierowych, produktów z odzysku, z certyfikatem FSC lub innych
zaproponowanych przez Zamawiającego.
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3. Jakość oferowanego przedmiotu zamówienia – 20 %
Przy ocenie będzie brana pod uwagę jakość i estetyka wykonania, sposób wykończenia oraz jakość
materiałów i nieścieralność nadruków.
Ocena nastąpi na podstawie opisu sposobu i jakości wykonania oraz dołączonych zdjęć oferowanego
produktu.

B. Część B:
1. Cena – 70%
Sposób dokonywania oceny:
CminA
CA =

CoA

* 70 pkt.

gdzie:
CA
– wartość punktowa ocenianego kryterium
CminA – najniższa cena ze złożonych ofert
CoA
– cena ocenianej oferty

2. Ocena wizualna i jakościowa zaoferowanego przedmiotu zamówienia - 30%
Przy ocenie będzie brana pod uwagę jakość i estetyka wykonania, sposób wykończenia, jakość
materiałów.
Ocena nastąpi na podstawie opisu sposobu i jakości wykonania oraz dołączonych zdjęć oferowanego
produktu.

C. Część C:
1. Cena – 70%
Sposób dokonywania oceny:
CminA
CA =

CoA

* 70 pkt.
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gdzie:
CA
– wartość punktowa ocenianego kryterium
CminA – najniższa cena ze złożonych ofert
CoA
– cena ocenianej oferty

2. Zastosowanie papieru FSC – 30 %
Wykonawca zobowiązujący się wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu papieru FSC – zdobędzie
dodatkowe 30 pkt.
Ocena nastąpi na podstawie opisu sposobu i jakości wykonania oraz dołączonych zdjęć oferowanego
produktu.
IX. Sposób obliczania ceny
1. Cena będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Należy ją podać w polskich
złotych.
2. Wszystkie czynności związane z obliczeniem ceny i mające wpływ na jej wysokość, Wykonawca
powinien wykonać z należytą starannością.
3. Cenę należy obliczyć w taki sposób, by obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w
celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu kosztu całkowitego,
jaki poniesie Zamawiający.
X.
Termin i miejsce składania ofert
1. Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: rjankowski@wwf.pl
2. Ofertę należy złożyć do dnia 11 stycznia 2020 r. do godziny 12:00. O terminie wpłynięcia oferty
decyduje data doręczenia na pocztę mailową.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferta składana mailowo w temacie wiadomości powinna odwoływać się do numeru referencyjnego
Zapytania ofertowego.
5. 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.
XI. Informacja na temat zakresu wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców którzy:
1. są podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe
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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.
2. w celu wykazania, że Wykonawca nie podlega w/w wykluczeniu składa oświadczenie zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
XII. Tryb udzielania wyjaśnień
1. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego
zapytania ofertowego. Pytania Oferenta muszą być wysłane na e‐mail: rjankowski@wwf.pl.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi, które opublikuje przy właściwym postępowaniu na
swojej stronie internetowej: https://www.wwf.pl/o-nas/przetargi.
XIII. Tryb ogłoszenia wyników postępowania
Wszyscy Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną powiadomieni o wynikach postępowania, a wybrany
Wykonawca dodatkowo zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
XIV. Załączniki do zapytania ofertowego
Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:
Oznaczenie załącznika
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Nazwa Załącznika
Opis Przedmiotu Zamówienia
Wzór Formularza Oferty
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Klauzula informacyjna RODO
Istotne postanowienia umowy

