
 

____________________________________________________________________________ 
Zespó ł  P arków  Kra jobra zowych  Woj ewódz tw a Łódzk ie go ,  ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź,   

 tel. (42) 640-65-61, fax (42) 657-82-82 e-mail: info@parkilodzkie.pl 

Łódź, dnia 22 marca 2017 r. 

 

Zapytanie ofertowe Nr ZPKWŁ/RPO/2017/03/3 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na 

opracowaniu projektów graficznych 63 indywidualnych tablic turystyczno-edukacyjno-

informacyjnych 

(na podstawie materiałów graficznych, tekstów i map, oraz wytycznych dostarczonych przez 

Zamawiającego) w ramach projektu pt. „Odnowienie oznakowania szlaków w parkach krajobrazowych 

województwa łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej” nr UDA-

RPLD.05.04.02-10-0015/16-00 Działanie V.4 „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie: V.4.2 „Przeciwdziałanie 

Degradacji Środowiska”, Oś Priorytetowa V „ Ochrona Środowiska” współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

I. Dane zamawiającego:  

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego 
ul. Sienkiewicza 3  

90-113 Łódź 

REGON:101515542 

telefon: (42) 640 65 61 wewn.1; faks: (42) 657-82-82 

godziny urzędowania: 8:00 -16:00 (pn.- pt.) 

adres strony internetowej: https://parkilodzkie.pl/ 

e-mail: przetargi@parkilodzkie.pl 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami ws. niniejszego zapytania 

ofertowego: 

Dariusz Chadryś (mail: d.chadrys@parkilodzkie.pl) 

Agnieszka Gągorowska (mail: a.gagorowska@parkilodzkie.pl) 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 

euro. Do niniejszego postępowania, zgodnie z art. 4 ust. 8 nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zmianami). Zapytanie ofertowe 

zostało sporządzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych funkcjonującym w 

Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego uwzględniając wytyczne dla zadań 

współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 r. 

 

III.  Opis Projektu 

 

3.1. Informacje o Projekcie 

 

Głównym celem projektu jest „Przeciwdziałanie degradacji środowiska poprzez ograniczenie i 

minimalizację negatywnych wpływów turystyki rekreacji na substancję przyrodniczą (chronioną) 

parków krajobrazowych i innych form ochrony na ich terenie”.  

Zakresem realizacji projektu objęte zostaną działania polegające na odnowieniu rowerowych i 

pieszych szlaków turystycznych w parkach krajobrazowych (Odnowienie znaków malowanych, 

wykonanie i montaż: tabliczek, kierunkowskazów i słupków). 
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IV.  Opis przedmiotu zamówienia 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów graficznych 63 indywidualnych tablic 

turystyczno-informacyjno-edukacyjnych (na podstawie materiałów graficznych, tekstów i map 

oraz wytycznych, dostarczonych przez Zamawiającego) w 3 liniach graficznych, w ramach 

realizacji projektu pn.: „Odnowienie oznakowania szlaków w parkach krajobrazowych 

województwa łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej”. 

4.2. Projekty tablic muszą być dostosowane dla osób niedowidzących (rozmiar czcionki, 

czytelność, przejrzystość) 

4.3. Rodzaje tablic, oraz informacje, które się na nich znajdą są opisane w załączniku nr 6a i 6b 

4.4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy (oferenta) są określone w umowie. 

V. Termin wykonania zamówienia  

Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2017 r. 

 

VI.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 

załączniku nr 2. 

6.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania z potencjałów podmiotów trzecich w celu 

wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. Załączone referencje lub poświadczenia 

mają być wystawione na osobę/firmę/inny podmiot, które przedstawią ofertę na realizację 

przedmiotu zamówienia i mają jednoznacznie potwierdzać należyte wykonanie usługi przez tę 

osobę/firmę/inny podmiot. 

6.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez konsorcja osób fizycznych. 

6.4. Z udziału w niniejszym postepowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

6.5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą 

wykluczeniu z udziału w postepowaniu. 

6.6.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

6.7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone 

przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. 
 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

7.1 Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (Załącznik nr 1) 

7.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu (Załącznik nr 2) 

7.3 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika w przypadku jego ustanowienia przez Wykonawcę. 

7.4 W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, składają następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia (Załącznik nr 3) 

2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 4). 

7.5 Oświadczenie o nieprzekraczaniu 276 h ( Załącznik nr 5) 
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VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

8.1. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie 

pisemnej lub elektronicznej przed upływem terminu składania ofert 

8.2. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego: 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 

Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, przed 

dniem wyznaczonego terminu składania ofert. 

2)  Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 

 

IX.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert 

10.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 

10.2. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymogami określonymi w tym dokumencie oraz z 

załącznikami. 

10.3. Wymagane dokumenty należy złożyć/wysłać pocztą lub pocztą elektroniczną w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby 

uprawnione do podpisania oferty. Dokumenty w postaci kopii musza być opatrzone klauzulą 

„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej 

stronie. 

10.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem trwałej formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

10.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, w przypadku, gdy złożona kopia dokumentu zostanie uznana przez 

Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

10.6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.7. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których 

mowa w zapytaniu ofertowym.  

 

XI. Miejsce, termin i sposób składania ofert. 

11.1. Oferty należy dostarczyć do siedziby zamawiającego: Zespól Parków Krajobrazowych 

Województwa Łódzkiego ul. Sienkiewicza 3,90-113 Łódź, pokój 1311(administracja) lub 

przesłać na adres e-mailowy przetargi@parkilodzkie.pl  Termin składania ofert upływa dnia: 

30.03.2017 r., o godz. 12:00 

 

 

XII. Opis sposobu przedstawienia ceny. 

mailto:info@parkilodzkie.pl
mailto:przetargi@parkilodzkie.pl


 

____________________________________________________________________________ 
Zespó ł  P arków  Kra jobra zowych  Woj ewódz tw a Łódzk ie go ,  ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź,   

 tel. (42) 640-65-61, fax (42) 657-82-82 e-mail: info@parkilodzkie.pl 

12.1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie 

prowadzi się negocjacji w sprawie ceny, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

12.2. Cena oferty, podana w formularzu ofertowym jest wartością brutto wyrażoną cyfrowo i słownie 

w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

12.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawca będą dokonywane w polskich złotych. 

12.4. Szczegółowe warunki wypłaty wynagrodzenia zostaną określone w umowie. 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

13.1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert wykonawców, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu oraz warunki określone w zapytaniu ofertowym to 60% cena i 

40% liczba zrealizowanych projektów graficznych (o podobnym charakterze - tablice 

outdoorowe średnio i wielkoformatowe -turystyczne, edukacyjne lub informacyjne) 

potwierdzone referencjami.  

 

13.2. Kryteria oceny ofert – Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1) Oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją 

2) Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie. 

L.p. Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów, jakie może 

otrzymać za dane 

kryterium 

1. Cena 70% 70 

2. 

Doświadczenie oferenta (liczba 

zrealizowanych projektów graficznych lub 

merytorycznych - o podobnym charakterze - 

tablice outdoorowe średnio i 

wielkoformatowe - edukacyjne, informacyjne 

lub turystyczne) 

30% 30 

 

13.3. Ocena ofert dokonywana wg poniższego wzoru: 

1) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 

punktów wynikających z działania: 

Pn (C)  x Max (C) 

  gdzie: 

Pn (C) -ilość punktów, jakie otrzyma oferta „n” za kryterium „Cena”; 

C min - najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia 

zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu; 

Co – Cena oferty „n”; 

Max (C) -  maksymalna ilość punktów cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego 

zamówienia oferty ocenianej - 70 pkt. 
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2) Doświadczenie oferenta: przedstawione - zrealizowane projekty graficzne o podobnym 

charakterze - turystyczno-informacyjno-edukacyjnym. 

Kryterium „Doświadczenie oferenta” - zrealizowane projekty graficzne lub merytoryczne  o 

podobnym charakterze - tablice outdoorowe, średnio i wielkoformatowe - edukacyjne, 

informacyjne lub turystyczne) - potwierdzone referencjami od różnych zamawiających, 

określającymi rzetelność i terminowość wykonania usług wraz z załączonymi projektami 

graficznymi.  

 

Punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu: 

 Oferent, który wykaże, co najmniej: 

- 1 zrealizowany projekt graficzny - otrzyma 5 pkt. 

- 2 zrealizowane projekty graficzne - otrzyma 15 pkt. 

- 3 (i więcej) zrealizowane projekty graficzne - otrzyma 30 pkt. 

Punkty uzyskane łącznie w kryterium cena i doświadczenie stanowić będą ocenę danej oferty: 

LPC + LPD = LPŁ 

gdzie: 

LPC – liczba punktów na kryterium cena 

LPD - liczba punktów na kryterium przedstawione zrealizowane projekty graficzne o podobnej 

tematyce 

LPŁ – liczba punktów łącznie 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu obu kryteriów, otrzyma 

najwyższą ilość punktów. 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) 

albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania Wykonawcy a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oraz łączną punktację. Informacja taka ukaże się 

również na stronie internetowej Zamawiającego. 

XV. Informacja o ofertach wariantowych - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 

ofert wariantowych. 

 

XVI. Załączniki 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1. 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu Załącznik nr 2 

3. Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 3 

4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Załącznik nr 4 

5. Oświadczenie o nieprzekraczaniu 276 h Załącznik nr 5 

6. Opis i przykładowe rodzaje grafiki tablic Załącznik nr 6a (str.4) i 6b 
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