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LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE 

ul .  Akademicka 13,  20-950 Lubl in 

adres do korespondencji: ul. Powstania Styczniowego 11/1, 24-103 Żyrzyn  
 

Lublin, dnia 06 listopada 2015 r. 
Znak sprawy: 18/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 skład, wydruk i dostaw ę kalendarzy ściennych na rok 2016 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest skład, wydruk i dostawa 500 szt.  kalendarzy ściennych na rok 2016. 
Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje: wykonanie projektu graficznego z dostarczonych przez 
Zamawiającego plików graficznych, przygotowanie wydruku, wydruk i złożenie oraz dostawę 
kalendarzy do siedziby Zamawiającego. 
 
 

• Kalendarze musz ą spełnia ć nast ępujące parametry: 
- 7 plansz (14 stron)  

- 63 wys x 46 szer cm  

- spirala u góry+ drut do zawieszenia (standardowo)  

- papier kreda 170g  

- lakier UV wybiórczo na 13 stronach (z 14 stron)  

- zadruk: 4+4  

- plecy karton bez zadruku  

- projekt indywidualny 14 stron 

• W kalendarium muszą znaleźć się imieniny, oraz godziny wschodu i zachodu słońca; 
• Na każdej stronie powinien zmieścić się widok kolejnego i poprzedniego miesiąca; 
• Na każdej stronie obowiązkowo należy zamieścić tytuł projektu oraz nadruk ciągu logotypów 

dostarczonych przez zamawiającego 
• fotografia musi zajmować co najmniej 50% powierzchni każdej karty miesięcznej; 
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• Na okładce zdjęcie, tytuł projektu  oraz nadruk ciągu logotypów dostarczonych przez zamawiającego 

CPV: 30.19.97.92-8 – kalendarze  

2. Termin, miejsce oraz warunki realizacji zamówien ia 
 

2.1. Zamawiający będzie zatwierdzał zaproponowane przez Wykonawcę wizualizacje projektów w 
czasie maks. 12 godzin od poinformowania go o jej przesłaniu w formie elektronicznej. 

2.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt przedmiot zamówienia  w terminie 14 
dni od daty zatwierdzenia przedstawionych Zamawiającemu projektów.  

2.3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na adres: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, 
ul. Leszetyckiego 11/5,  20-861 Lublin 

 
3. Sposób przygotowania oferty 

3.1. Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego 
zaproszenia z podaniem ceny brutto. 

3.2. W skład ceny mają wchodzić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty 
dostawy do Zamawiającego. 

 
4. Wymagane dokumenty 

4.1. Wykonawca swoją ofertę powinien złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszego zaproszenia. 

 
5. Termin składania ofert i ich ocena 

5.1. Oferty należy złożyć do dnia 13 listopada 2015 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: 
tomasz.bajdak@lto.org.pl 

5.2. Oferta złożona drogą elektroniczną musi mieć formę skanu oferty podpisanej przez 
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. W tytule maila należy wpisać tytuł zapytania: 
„Dostawa kalendarzy 2016”. 

5.3. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Tomasz Bajdak – tel.: 508 371 307, e-
mail: tomasz.bajdak@lto.org.pl  

5.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego zaoferowany towar  będzie spełniał 
wymogi opisane w niniejszym zapytaniu i który zaoferuje najniższą cenę.  

5.5. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli swoją ofertę o rozstrzygnięciu drogą 
elektroniczną. 

5.6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, w tym w zakresie rażąco niskiej ceny, na zasadach 
opisanych w art. 90 Pzp. 

5.8. 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. 

5.9. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
 
Załączniki: 
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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: 
 

 
 
 
 

................................................................. 
 

Prawnik projektu: Krzysztof Klimkowski 
 
 
 

 ………………………………………… 
Koordynator projektu: Tomasz Bajdak 


