Załącznik nr 1
Sękocin Stary, 2 sierpnia 2019 r.
Zapytanie ofertowe nr 10/2019
[dotyczy udzielenia zamówienia prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego (postępowanie
nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy),
w ramach projektu: „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie”]
I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
NIP 525-00-09-200, REGON 000115832, KRS 00000039417

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 50 zdjęć tematycznych wraz z prawami autorskimi w
ramach realizacji projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie”,
współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania.
2. Zdjęcia zostaną wykorzystane w materiałach poligraficznych i internetowych związanych z
realizacją Projektu.

III.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Zdjęcia powinny być ponumerowane, numery zdjęć powinny być jednocześnie nazwami
dołączonych plików graficznych (jpg) - preview.
3. Oferta powinna zawierać wycenę poszczególnych zdjęć, każdego osobno lub z podaniem jednej i
tej samej ceny dla wszystkich przesłanych zdjęć (ceny brutto).
4. Prawidłowo przygotowana oferta powinna się składać z wypełnionego i podpisanego formularza
ofertowego oraz załączonych zdjęć w jakości preview (tzw. wglądówki) w formacie jpg.
5. Oferta powinna:
 powinna być podpisana,
 posiadać datę sporządzenia,
 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP lub PESEL,

IV.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zywiolywlasach@ibles.waw.pl do dnia 12.08.2019 r. do godz. 15:00.
2. Wybór ofert zostanie dokonany do dnia 14.08.2019 r.
3. Zamawiający zastrzega sobie nie rozpatrywanie ofert złożonych po terminie.
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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.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty bez podawania przyczyny, w
przypadku gdy będzie ona odbiegać od wymogów niniejszego zapytania ofertowego, bądź nie
będzie złożona na odpowiednim formularzu lub też nie zostaną spełnione wszystkie warunki.
V.

OCENA OFERT
Zamawiający dokona komisyjnej oceny nadesłanych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Zgodność z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) – 100%
Maksymalna oferowana cena zdjęcia: 150,00 zł/zdjęcie (brutto).

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: wypełniony formularz ofertowy
sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.

VIII.

OCENA OFERT

Zamawiający dokona komisyjnej oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Zgodność z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) – 70%
Cena – 30%.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
Do realizacji zamówienia wymagana jest faktura VAT lub rachunek, na podstawie którego
Zamawiający dokona płatności przelewem na konto bankowe w terminie 14 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.
Dodatkowych informacji udzielają:
mgr inż. Artur Sawicki, tel. 22 7150 617, tel. kom. 697 177 388,
e-mail: A.Sawicki@ibles.waw.pl,
mgr inż. Mirosław Kwiatkowski, tel. 22 7150 429, e-mail: M.Kwiatkowski@ibles.waw.pl
X. ZAŁĄCZNIKI
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 2
Wzór Formularza Ofertowego – Załącznik nr 3
Wzór Umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – Załącznik nr 4
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