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LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE
u l . Ak a d e m i c k a 1 3 , 2 0 - 9 5 0 L ub l i n
Lublin, dnia 9 lutego 2015 r.
Znak sprawy: 11/LIFE-STREFY/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Szanowni Państwo,
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.:
663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E1 będącego częścią
projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na
Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego
LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe:
na zakup zdjęć fotograficznych w wysokiej jakości w ilości 25 sztuk.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup 25 sztuk zdjęć o tematyce „Ptaki strefowe: gadożer,
bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny, puchacz, włochatka”.
1.2.
Zdjęcia te wykorzystywane będą na potrzeby promocji w/w projektu, m.in.: w
wydawnictwach, stronie internetowej.
1.3.
Zdjęcia te będą wykorzystywane przez Zamawiającego w określonym czasie, tj. od dnia
zawarcia umowy z Zamawiającym do dnia 31 sierpnia 2018 r. oraz w okresie tzw. „trwałości
efektów projektu”, czyli 5 lat od skończenia realizacji przedsięwzięcia.
1.4.
Zakres tematyczny zdjęć powinien dotyczyć:
• ptaków na gnieździe, w locie, żerujących,
• samica, samiec, pisklęta.
1.5.
Ponadto, oferta fotograficzna powinna w sposób urozmaicony przedstawiać temat
zamówienia w zależności od pory dnia, okresów fenologicznych i zmiennych warunków
pogodowych.
1.6.
Parametry techniczne zdjęcia powinny spełniać następujące wymagania:
• zdjęcia cyfrowe,
• rozdzielczość min. 300 dpi,
• rozmiar 5000 pikseli dłuższego boku,
• w formacie TIFF lub RAW,
• opisane (z określonym miejscem fotografowania np. najbliższa miejscowość lub koordynaty
geograficzne, imię, nazwisko autora zdjęć, data wykonania zdjęcia).
1.7.
Dołączone do oferty zdjęcia poglądowe, w celu poddania ich merytorycznej i estetycznej
ocenie, powinny mieć minimum 600x800 pikseli i powinny być umieszczone na nośniku
elektronicznym (mi. in. płyta CD, DVD, pendrive).
1.8.
Każde takie zdjęcie powinno być ponumerowane i powinno posiadać wymagany opis.
1.9.
Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu jednego, kilku bądź wszystkich zdjęć od
jednego Wykonawcy, jak również dopuszcza możliwość zakupu jednego, kilku bądź
wszystkich zdjęć od kilku Wykonawców.
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1.10. Do dnia 24 lutego 2015 r. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
zdjęcia poglądowe na podstawie których Zamawiający dokona wyboru.
1.11. Zamawiający do dnia 3 marca 2015 r. dokona oceny i wyboru nadesłanych zdjęć.
1.12. Umowa zostanie zawarta z Zamawiającym/Zamawiającymi w dniu 3 marca 2015 r., zaś
wybrane zdjęcia cyfrowe o właściwych już wymaganych parametrach (opisanych w pkt 1.6)
zostaną dostarczone do Zamawiającego w terminie do dnia 10 marca 2015 r.
CPV: 79961300, 79961000-8
2. Warunki udziału w postępowaniu:
2.1.
Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadania zezwolenia na fotografowanie
ptaków, wydanego przez właściwą Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie.
2.2.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, zgodnie z pkt. 2,
metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.
3. Termin realizacji zamówienia:
3.1.
Do dnia 24 lutego 2015 r. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
zdjęcia poglądowe na podstawie których Zamawiający dokona wyboru.
3.2.
Zamawiający do dnia 3 marca 2015 r. dokona oceny i wyboru nadesłanych zdjęć.
3.3.
Umowa zostanie zawarta z Zamawiającym/Zamawiającymi w dniu 3 marca 2015 r., zaś
wybrane zdjęcia cyfrowe o właściwych już wymaganych parametrach zostaną dostarczone
do Zamawiającego w terminie do dnia 10 marca 2015 r.
4. Wymagane dokumenty:
4.1.
Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia wypełnionego formularza ofertowego,
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
4.2.
Wykonawca dołączy do formularza ofertowego zdjęcia poglądowe w celu poddania ich
merytorycznej i estetycznej ocenie. Przedłożone zdjęcia poglądowe powinny mieć minimum
600x800 pikseli i powinny być umieszczone na nośniku elektronicznym (mi. in. płyta CD,
DVD, pendrive, inne).
4.3.
W celu wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt. 2.1.a) Wykonawca zobowiązany
jest wraz z ofertą załączyć zezwolenie na fotografowanie ptaków, wydanego przez
właściwą Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
5. Sposób przygotowania oferty
5.1.
Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
przedmiotowego zaproszenia z podaniem ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
5.2.
Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty oraz zdjęcia poglądowe.
6. Kryteria oceny ofert:
6.1.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/Wykonawcom, których oferta uzyska
najwyższe oceny wg następującego klucza:
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•
•
•

cena 50% (OC),
walory estetyczne 50% (OE)
według wzoru:
O = OC + O E
gdzie:
OC = Cmin/C x 50%
OE = Cmin/C x 50%

gdzie,
O – ocena końcowa,
OC – ocena wg ceny oferty,
OE – ocena walorów estetycznych oferty,
C – cena oferty poddawanej ocenie,
Cmin – cena najniższa spośród wszystkich spełniających kryteria ofert,
7. Termin składania ofert i ich ocena:
7.1.
Oferty należy złożyć do dnia 24 lutego 2015 r. drogą elektroniczną na adres e-mail:
marta.potocka@lto.org.pl lub wysłać drogą pocztową, na adres Lubelskie Towarzystwo
Ornitologiczne ul. Mieszka I 12, 23-200 Kraśnik.
7.2.
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Marta Potocka – e-mail:
marta.potocka@lto.org.pl
7.3.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7.4.
Kryterium oceny ofert będzie cena za realizację usługi oraz inne kryteria opisane w
niniejszym zaproszeniu.
7.5.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi opisane w niniejszym
zapytaniu i któremu zostanie przypisane największa ilość punktów zgodnie z przyjętymi
kryteriami.
7.6.
Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli swoją ofertę o rozstrzygnięciu drogą
elektroniczną oraz umieści informacje o rozstrzygnięciu postępowania na stronie
internetowej www.lto.org.pl
7.7.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
7.8.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
7.9.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienie niniejszego postępowania przed, jak i po
otwarciu ofert.
7.10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw.
Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
7.11. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach
określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 2 do ogłoszenia, niezwłocznie po
ogłoszeniu rozstrzygnięcia przedmiotowego zapytania.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Regulamin Zawierania Umów LTO

Sporządzono i zatwierdzono pod względem merytorycznym i formalnym:
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Koordynator projektu: Marta Potocka
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Prawnik projektu: Krzysztof Klimkowski
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