
Ogłoszenie o przetargu na druk 
materiałów informacyjnych 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” ogłasza przetarg na druk 
materiałów informacyjnych oraz przygotowanie ich do wysyłki.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” 

ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań, tel./fax 61 8432160 

NIP 778-10-09-642; REGON 630192575  

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzonego w trybie przetargu wg art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z  późn. zm.) 

3. Miejsce, w którym dostępna będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia 

- Siedziba Zamawiającego (dni robocze w godz. 9-15) 

- www.salamandra.org.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest druk materiałów informacyjnych (2 plakaty w formacie B2 
oraz 1 list w formacie A4 o parametrach technicznych zgodnych ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia.

5. Termin realizacji zamówienia:

do 30.04.2012

6. Oferty wariantowe:

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zlecenia jedynie części zadania.

7. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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8. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Oferta - druk" należy składać w siedzibie 
zamawiającego, w terminie do dnia 13 kwietnia 2012 r. godzina 12:00 lub w formie 
elektronicznej na adres zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego 
dnia 13 kwietnia 2012 r. o godzinie 12:15.

9. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 15 dni. Bieg terminu rozpoczyna się

wraz upływem terminu otwarcia ofert.

10. Kryteria wyboru oferty:

Cena usługi - 100%

Dokładne wytyczne zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poznań dnia 28 marca 2012 r. 

dr inż. Andrzej Kepel 

prezes PTOP „Salamandra” 

ZAŁĄCZNIKI  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” 

ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań, tel./fax 61 8432160 

NIP 778-10-09-642; REGON 630192575  

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzonego w trybie przetargu wg art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z  późn. zm.) 

3. Opis przedmiotu przetargu - opis szczegółowy:

W ramach zamówienia wykonane zostaną następujące elementy:

1) Druk materiałów

• jednostronny wydruk 2 plakatów w formacie B2 w nakładzie 22 tys. każdy (kolorystyka 
4+0), na papierze o gramaturze 135-200

• falcowanie plakatów (22 tys. x 2 wzory) do formatu mieszczącego się po złożeniu w kopercie 
C4

• jednostronny wydruk listu w formacie A4 (kolorystyka: 4+0) w nakładzie 22 tys. na 
papierze o gramaturze 90-135

2) Pakowanie materiałów

• zakup 22 tys. kopert C4

• pakowanie do kopert po 1 plakacie z każdego rodzaju

• naniesienie na koperty dowolną techniką: adresu nadawcy oraz indywidualnych 
adresów odbiorców (bazę adresową dostarcza zleceniodawca)

4. Miejsce dostawy:

Towar należy dostarczyć pod wskazany adres w obrębie gminy Poznań

5. Oferty wariantowe:

Należy przedstawić osobno wycenę dla każdego zadania. Zleceniodawca zastrzega sobie 
możliwość zlecenia jedynie zadania nr 1.

Dopuszcza się możliwość przedstawienia wyceny wyłącznie dla zadania nr 1
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6. Zawartość oferty:

Oferta powinna zawierwać nazwę i adres oferenta, powołanie na przedmiot zamówienia, 
oferowane cany dla zadań 1 i 2, informację o rodzaju i gramaturze papieru, na którym 
materiały zostaną wydrukowane, oraz termin wykonania zlecenia.

7. Kryteria wyboru oferty:

Cena usługi - 100%

8. Termin realizacji zamówienia:

do 30.04.2012

W przypadku jednokowych cen, Zamawiający dokona wyboru na podstawie oferowanych 
rodzajów papieru, a w dalszej kolejności -  terminu wykonania zlecenia (preferowany 
papier ekologiczny oraz krótszy termin wykonania).

9. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

10. Termin i forma składania ofert:

1) oferty należy składać do 13 kwietnia 2012, do godziny 12:00, 

2) oferty można składać pocztą, faksem, lub w formie elektronicznej pod adresem : 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” 

ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań, tel./fax 61 8432160 

e-mail: biuro@salamandra.org.pl

3) Liczy się moment wpłynięcia oferty do biura Zamawiającego lub na jego serwer.

4) Ogłoszenie wyników nastąpi 13 kwietnia do godziny 18:00 i wyniki zamieszczone 
zostaną na witrynie www.salamandra.org.pl

11. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 15 dni. Bieg terminu rozpoczyna się

wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

12. Wymagania dotyczace oferenta:

Złożenie oferty traktuje się jako jednoznaczne z oświdaczeniem, że oferent posiada 
możliwości techniczne i organizacyjne, umożłiwiające wykonanie zadania.
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13. Opis spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
sposobu oceny spełniania tych warunków:

1) oferent winien zapoznać się ze wszystkimi punktami składającymi się na warunki 

zamówienia; 

2) oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

3) oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez zamawiającego jako termin 

składania ofert; 

4) ocena spełniania w/w warunków przez oferentów nastąpi na podstawie dokumentów 

złożonych zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na 

zasadzie spełnia / nie spełnia.
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