
 

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zleci wykonanie prac graficznych, 
związanych z działaniami edukacyjnymi w ramach programu reintrodukcji susła 
moręgowanego w Polsce. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących zadań: 

1. Wykonanie projektu znaku graficznego, do wykorzystywania m.in. w formie 
nadruków na koszulkach promujących ochronę susła moręgowanego w Polsce. 

2. Wykonanie projektu plakatu promującego program reintrodukcji susła moręgowanego 
w Polsce. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia uwag do projektów, które powinny być 
uwzględnione przez wykonawcę. 

Termin realizacji zlecenia:  

Przewiduje się wykonanie zadań 1-2 w terminie do 30 kwietnia 2011 r.  

Określenie warunków zgłoszenia wykonawców: 

Zamówienie ma charakter otwarty, oferty mogą składać wykonawcy, którzy dysponują 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zlecenia. Wykonawca powinien 
posiadać doświadczenie w pracach o podobnym charakterze. 

Opis oferty: 

Oferta powinna zawierać dane Wykonawcy (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres 
zameldowania, dane kontaktowe), informacje o oferowanej cenie zamawianej usługi (z 
rozbiciem na poszczególne zadania) oraz co najmniej 3 przykłady zrealizowanych projektów 
graficznych. 

Oferta może dotyczyć tylko jednego lub obu zadań. 



Wybór oferty: 

1. Przy wyborze Wykonawcy będą brane pod uwagę: 

1) spełnienie wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji, 

2) ocena zrealizowanych projektów pod kątem preferencji zamawiającego, 

3) oferowana cena wykonania zamówienia, 

2. Dla każdego zadania wybór Wykonawcy będzie dokonywany oddzielnie. 

3. Wybór ofert będzie odbywał się dwuetapowo: 

1) w pierwszym etapie zostaną odrzucone oferty: 

- które nie spełniają wymogów formalnych, 

- w przypadku których jakość lub charakter nadesłanych przykładów nie spełnia 
oczekiwań zamawiającego; 

2) w drugim etapie wybrane zostaną te oferty, spośród nieodrzuconych w etapie 
pierwszym, w których zaoferowano najniższą cenę za poszczególne zadania. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty w doniesieniu do 
jednego lub obu zadań. 

 

Termin, miejsce i forma składania ofert: 

Oferty można składać do: 28 marca 2011 do godziny 12:00. 

Oferty można składać pocztą, osobiście, lub w formie elektronicznej pod adresem biura 
zamawiającego (dane adresowe poniżej). Liczy się moment wpłynięcia oferty do biura 
Zamawiającego lub na jego serwer. 

Rozstrzygnięcie nastąpi: 29 marca 2011 o godzinie 12:00.  

Informacji udziela: 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” 

ul. Stolarska 7/3 

60-788 Poznań 

Tel/fax: 61 662 86 06/ 61 8432160 

e-mail: biuro@salamandra.org.pl 

 


