Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin
Konto: BZ WBK SA o/Świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645
tel./fax 068 3828236, e-mail:kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl
NIP: PL 927-15-06-791
Świebodzin, 25 września 2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach projektu LIFE17 NAT/BE/445 pn „LIFE Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z
długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy”
na

PRODUKCJA ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ TABLIC EDUKACYJNYCH, INFORMACYJNYCH ORAZ NAKLEJEK
I.

Zamawiający
Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
NIP: 927-15-06-791, REGON: 970002060, KRS: 0000022399

II.

Opis przedmiotu zamówienia
II.1. Tablice informacyjne
 Produkcja 2 rodzajów tablic wg wskazań Zamawiającego (załączniki nr 2)
 Tablice powinny mieć okres trwałości (Wykonawca wystawi gwarancję) minimum 5 lat.
 Przygotowanie do druku z możliwością wprowadzenia poprawek do każdego projektu aż
do jego uzgodnienia z Zamawiającym. Projekt tablicy zewnętrznej w postaci plików
wektorowych *.svg lub *.eps zostanie dostarczony przez Zamawiającego. Zadaniem
Wykonawcy będzie dostarczyć wizualizacje tablic i stelaży przed ich produkcją.
II.1.1. Dane techniczne – 1 sztuka: tablica zewnętrzna (załącznik 2) ze stelażem wykonana
z płyty warstwowej dibond (lub równoważnej) o wymiarach ok. 70 x 40 cm z wydrukiem na
folii monomerycznej UV trwale przymocowana do 2 słupów oraz ramy drewnianej
(załącznik 6) zgodnie ze specyfikacją opisaną w pkt. III.4.
II.2.2. Dane techniczne – 2 sztuki : tablice wewnętrzne z pleksi o grubości 7 mm (+/- 2
mm) z możliwością przymocowania do ściany wewnątrz budynku wraz z mechanizmami
mocowań; format A4 (210×297 cm, +/- 10 mm); druk w pełnym kolorze na folii
zabezpieczonej przed blaknięciem naklejonej na pleksi;
II.2. Tablice edukacyjne
 Produkcja 8 tablic (załącznik nr 3).
 Tablice powinny mieć okres trwałości (Wykonawca wystawi gwarancję) minimum 5 lat.
 Dane techniczne: tablice zewnętrzne wykonane z płyty warstwowej typu dibond (lub
równoważnej) z nadrukiem na folii monomerycznej UV trwale przymocowane do ramy
drewnianej (każda tablica osobno) i słupów, które następnie zostaną przymocowane do
podłoża (gleby); wymiary wewnętrzne tablicy 100 x 120 cm (+/- 5mm). Opis przygotowania
stelaży drewnianych opisano w pkt. III.4. a szkice stanowi załącznik 6.
II.3. Tabliczki z tłumaczeniami tekstów tablic edukacyjnych
 Produkcja 14 tabliczek (załącznik nr 4)
 Tabliczki powinny mieć okres trwałości (Wykonawca wystawi gwarancję) minimum 5 lat.



Dane techniczne: tablice z pleksy o grubości 5 mm (+/- 2 mm); format A4 (210×297 cm, +/10 mm); druk w pełnym kolorze, dwustronny na folii zabezpieczonej przed blaknięciem
naklejonej na pleksie.

II.4. Naklejki logo LIFE i Natura 2000
 Format A4
 Miejsce
gdzie
można
ściągnąć
pliki
rastrowe
i
wektorowe
logo:
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/toolkit/comtools/resources/logos.htm oraz
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-communication
 układ jak w załączniku nr 5. Ilość kopii: 2 (w sumie 12 kartek A4 wg układu z zał. 5)
II.4. Drewniane stelaże
 Stelaż do tablicy informacyjnej (II.1.1) wymiary wewnętrzne tablicy 70 x 40 cm (+/- 5mm),
wysokość tablicy po wkopaniu – ok. 170 cm (+/- 10cm), rama i słupy powinny zostać
wykonane z kantówek o przekroju ok. 5x5 cm (+/- 5mm), materiał wykonania słupów i
ramy: twarde drewno (dąb lub robinia lub inne o podobnym stopniu twardości)
impregnowane (patrz załącznik nr 6); Stelaż powinien zawierać plecy wypełnione deską o
grubości ok. 2cm; konstrukcja zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi z montażem za pomocą elementów ocynkowanych.
 Stelaże do tablic edukacyjnych (II.2) stelaż do tablicy edukacyjnej o wymiarach tablic 100 x
120 cm (margines na montaż wynosi 3 cm z każdego boku tablicy) wykonany z
impregnowanego (bezbarwnie) drewna liściastego twardego (np. dąb, jesion, akacja).
Stelaże powinny być wykonane z kantówek o przekroju min. 9 x 9 cm (+/- 5mm) – krótszych
wkopanych w ziemię i dłuższych połączonych z ramą i niższymi słupkami (patrz załącznik nr
6). Wysokość tablicy po wkopaniu powinna wynosić ok. 2 m, a głębokość wkopania stelaża
to 0,70-0,80 m. Stelaż powinien zawierać plecy wypełnione deską o grubości ok. 2cm. Do
montażu zostaną użyte ocynkowane śruby/elementy. Konstrukcja zabezpieczona przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (w tym wiatrem) i blaknięciem. Cała
konstrukcja powinna zostać przykryta niewielkim daszkiem.
Każdy stelaż dodatkowo powinien zostać wyposażony w drewniany pojemnik (skrzyneczkę)
z ażurowym dnem na stałe przymocowaną do stelaża o wymiarach ok. 30 cm (wys.) x 25 cm
(szer.) x 10 cm (grubość), gdzie znajdować się będą tabliczki z tłumaczeniami (II.3, załącznik
4). Poglądowe szkice znajdują się w załączniku 6.
III.

Termin wykonania zamówienia, dostawa i płatność
1. Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym wizualizacje w ciągu 15 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Dostawa i montaż nastąpi w ciągu 30 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
przez Zamawiającego projektu graficznego ostatniej tablicy.
2. Dostawa całości zamówienia na adres: Stacja Terenowa Klubu Przyrodników, Owczary 17, 69-113
Górzyca (gm. Górzyca, woj. lubuskie)
3. Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy, realizowanym w ciągu 14 dni od daty
wystawienia prawidłowej faktury, poprzedzonej podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo
– odbiorczym.
4. UWAGA!
Wykonawca zadba, by wystawiona faktura posiadała bezpośrednie odniesienie do projektu, z
którego zamówienie jest współfinansowane poprzez wprowadzenie do treści faktury co najmniej
określenia: „wykonano w ramach projektu LIFE17 NAT/BE/445 LIFE Green Valleys”
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IV.

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent może złożyć jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych:
3. Warunki udziału w postępowaniu:
a. w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać posiadanie
doświadczenia co najmniej 3 prac obejmujących produkcję zewnętrznych tablic
informacyjnych i/lub edukacyjnych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
5. Oferta powinna zawierać wypełniony formularz załączony do niniejszego zapytania i zawierać:
 Pełną nazwę, adres lub siedzibę dostawcy numer telefonu oraz numer NIP i REGON (jeśli
dotyczy).
 Cenę za realizację zamówienia przedstawioną jako cenę brutto, zawierającą podatek VAT, który
wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawierać
wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz dane techniczne wg. formularza oferty
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
 Wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
 Termin realizacji oferty
 Oferowana długość gwarancji
 Datę sporządzenia oferty
 Podpis Wykonawcy
 Ewentualnie dodatkowe załączniki ilustrujące wcześniejsze realizacje.

V.

Miejsce oraz termin składania ofert

1. Podpisana oferta powinna być przesłana za pośrednictwem formularza składania ofert dostępnym
pod adresem: https://www.kp.org.pl/pl/przetargi-i-zapytania-ofertowe/3039-zapytanie-ofertowetablice-3 lub faksem na nr: 68 382 82 36 do dnia 2 października 2020 r. godz. 15:00.
2. Informacja o złożonych ofertach zostanie upubliczniona na stronie www zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VI.

Termin związania ofertą
Oferent zgadza się na bycie związanym oferta przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

VII.

Dodatkowe informacje
Do kontaktu z oferentami upoważniona jest p. Magdalena Makowska, tel.: 68 475 66 11, 508-422-776; email: m.makowska.kp@gmail.com
Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach projektu LIFE17 NAT/BE/445 LIFE Zielone Doliny:
łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu
interesariuszy” na podstawie pkt. II Zasad udzielania zamówień obowiązujących w Klubie Przyrodników
wprowadzonych Zarządzeniem Prezesa Klubu Przyrodników z dnia 1.07.2014 r. (Zasady udzielania
zamówień, dla których szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro). Oferenci mają prawo wglądu w ww. dokument.

Strona 3 z 5

VIII.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie albo drogą emailową, wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia procedury bez dokonania wyboru wykonawcy.

IX.

Załączniki
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Załącznik 1. Wzór tablic informacyjnych
Załącznik 2. Miniaturki tablic informacyjnych
Załącznik 3. Miniaturki tablic edukacyjnych
Załącznik 4. Teksty na tabliczki A4
Załącznik 5. Układ wydruku naklejek z logotypami
Załącznik 6. Szkic konstrukcji stelaży
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