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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2018/AGRO z dnia 30.07.2018 r. 

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług 

związanych z organizacją dwóch edycji wystawy fotografii przyrodniczej „W sieci natury”. Fundacja Instytut na 

rzecz Ekorozwoju poszukuje dostawcy usługi m.in. na skrzynie transportowe do przechowywania wystawy i na 

czas transportu, wykonanie wysokiej jakości tablic przenośnych z fotografiami, wypożyczenie 24 calowego 

ekranu mobilnego, transport, zabezpieczenie, montaż i demontaż na potrzeby projektu „Agroturystyka w sieci 

natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

Zamawiający 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1,00-743 Warszawa 

Tel. +48 22 851 04 02, fax. +48 22 851 04 00 

www.ine-isd.org.pl 

NIP 522 100 62 68 

REGON 011002200 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Zadanie polega na świadczeniu kompleksowych usług związanych z organizacją mobilnej wystawy zdjęć 

przyrodniczych „W sieci natury” w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-

0083/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

Wystawa fotografii przyrodniczej „W sieci natury” będzie miała dwie edycje: 

I. 16 sierpnia 2018 – 28 lutego 2019 

II. 22 sierpnia 2019 – 28 lutego 2020 

Każda z edycji rozpoczynać się będzie na Rock Festiwalu w Cieszanowie i będzie prezentowana w 6 miejscach: 

Cieszanów – CITY NGO, sierpień 2018 r. i 2019 r. 

Gorajec – Chutor Gorajec, sierpień / wrzesień 2018 r. i 2019 r. 

Przecław – Samorządowa Spółka Dwa Brzegi, październik 2018 r. i 2019 r. 

Dobra k. Limanowej – Gminny Ośrodek Kultury, listopad 2018 r. i 2019 r.  

Tarnobrzeg – Regionalne Centrum Natura 2000, grudzień 2019 r. i 2018 r. 

Nowa Dęba - Samorządowy Ośrodek Kultury, styczeń 2018 r. i 2019 r. 

 

Każda z edycji będzie przedstawiać 50 fotografii przyrodniczych. Ekspozycja prac będzie miała miejsce w 

obiektach zamkniętych. Na koniec każdej z edycji tablice będą przewożone do ośrodka Dobre Miejsce w 

miejscowości Alfredówka i tam przechowywane. 

Zakres zamówienia obejmuje:  

1. skrzynie transportowe do przechowywania 50 tablic i na czas transportu.  

2. wypożyczenie 24” monitora mobilnego na czas trwania obu edycji wystawy. 
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3. wykonanie 50 tablic ekspozycyjnych w formacie B1 (70x100cm) z wydrukiem zdjęć, w tym  

przystosowanie do druku zdjęć dostarczonych przez Zamawiającego (np. wykadrowanie) i 

uwzględnienie w projektach wydruków informacji o autorze zdjęcia, tytule zdjęcia oraz o 

dofinansowaniu wystawy ze środków unijnych i wymaganych logotypów, które przekaże Zamawiający. 

Prace projektowe powinny być konsultowane z Zamawiającym, a projekt końcowy musi zostać przez 

niego zatwierdzony. Tablice z fotografiami muszą być wydrukowane w wysokiej jakości, full color, 

dostosowanej do rozdzielczości zdjęć będących tematem wystawy (minimum 300 dpi) i trwałe (np. 

twarde płyty PCV). Wydruk w technice używanej powszechnie przy wydrukach wielkoformatowych 

zdjęć i zapewniającej najwyższą jakość wydruku (prosimy o podanie w ofercie proponowanej techniki). 

Tablice powinny być przystosowane do zawieszenia na ścianie.  

4. Transport, montaż i demontaż wystawy (50 tablic i 24” monitora). Transport wystawy do Cieszanowa. 

Wykonawca zainstaluje wystawę „W sieci natury”, w miejscu jej ekspozycji w Cieszanowie (miejsce na 

terenie Cieszanowa zostanie wskazane przez Zamawiającego odpowiednio wcześniej) - w przypadku I 

edycji do dnia 14 sierpnia 2018r. Wykonawca zdemontuje wystawę w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym, jednak nie wcześniej niż 19 sierpnia 2018r. Wykonawca we własnym zakresie 

zapewnia sprzęt niezbędny do montażu i demontażu wystawy.  

5. Transport, montaż i demontaż wystawy (50 tablic i 24” monitora) w kolejnych obiektach. Wykonawca 

zapewni przewóz wystawy z Cieszanowa do kolejnych ośrodków: Gorajec – Chutor Gorajec, Przecław – 

Samorządowa Spółka Dwa Brzegi, Dobra k. Limanowej – Gminny Ośrodek Kultury, Tarnobrzeg – 

Regionalne Centrum Natura 2000, Nowa Dęba - Samorządowy Ośrodek Kultury. W każdym z tych 

ośrodków Wykonawca zamontuje i zdemontuje wystawę w miejscu i terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie tablic oraz zachowa właściwe 

środki ostrożności podczas transportu. Za zniszczenia powstałe podczas montażu, demontażu lub 

transportu odpowiada Wykonawca. 

6. Wykonawca zapewni przewóz wystawy do ośrodka Dobre Miejsce w miejscowości Alfredówka (woj. 

podkarpackie) oraz przekazanie tablic zabezpieczonych w skrzyniach transportowych potwierdzone 

protokołem odbioru. 

7. Przygotowanie II edycji wystawy z powtórzeniem usług opisanych w pkt. 3,4,5,6. 

8. Zabezpieczenie wystawy w czasie transportu. Monitor i tablice powinny być zabezpieczone w czasie 

transportu przed uszkodzeniami, wgnieceniami i rysowaniem w uzgodniony z Zamawiającym sposób.  

Zabezpieczone tablice powinny być spakowane w skrzyniach. Skrzynie powinny być zabezpieczone 

przed przemieszczaniem się wewnątrz i zniszczeniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczny  transport tablic i monitora. 

9. Odpowiedzialność za zniszczenia. Za zniszczenia powstałe w trakcie realizacji zadania (np. podczas 

któregoś z transportów, montażu lub demontażu) odpowiada Wykonawca. Wykonawca będzie 

zobowiązany do naprawy elementów niezwłocznie, od dnia uszkodzenia, bądź wymiany na nowe o tej 

samej jakości i materiale na koszt własny. 

Termin wykonania zamówienia 

Rozpoczęcie I edycji wystawy odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2018r. Wystawa powinna zostać 

przetransportowana i zamontowana odpowiednio wcześniej (termin zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym, jednak nie później niż 14 sierpnia 2018r.). 

Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta. 
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2. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto i brutto (w PLN). 

3. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie 

koszty, związane z realizacją zamówienia, w tym także koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia i jego 

montaż we wskazanym miejscu. 

4. Oferta powinna zawierać informację o doświadczeniu w realizacji minimum 1 podobnego zamówienia. 

5. W ofercie prosimy o podanie następujących kosztów (ceny netto i ceny brutto): 

-        Kosztu zakupu 1 skrzyni transportowej wraz ze wskazaniem ile tablic mieści  

-    Zsumowanego kosztu: transportu tablic, montażu i demontażu wystawy (do wskazanych w opisie 

przedmiotu zamówienia sześciu miejsc), 

-        Kosztu 1 tablicy z wydrukiem wielkoformatowym wraz z systemem montażu/ zawieszania na ścianie 

-        Kosztu 50 tablic z wydrukiem wielkoformatowym wraz z systemem montażu/ zawieszania na ścianie 

-        Koszt wypożyczenia 24-calowego ekranu mobilnego na czas trwania wystawy  

 

6. Prosimy o podanie w ofercie proponowanej techniki wydruku tablic. Prosimy o opis proponowanego systemu 

umożliwiającego zawieszenie tablicy na ścianie.  

 

7. Do ofert należy załączyć: 

Skan podpisanego przez osoby upoważnione Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

(załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), 

 

Termin i miejsce złożenia oferty 

Oferty prosimy wysyłać drogą mailową na skrzynkę pocztową: e.swierkula@ine-isd.org.pl;. Termin nadsyłania 

ofert upływa 2 sierpnia 2018 r. do końca dnia (24:00). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Zasady powiadomienia o wyniku prowadzonego postępowania 

Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną zawiadomieni drogą mailową po zakończeniu postępowania o jego 

wynikach, nie później niż do 6 sierpnia 2018 roku do godz. 15:00.  

Wybrany w drodze niniejszego zapytania ofertowego Wykonawca podpisze umowę z Fundacją Instytut na rzecz 

Ekorozwoju.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi oferentami.  

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty. 

Osoba do kontaktu: Ewa Świerkula, adres e-mail e.swierkula @ine-isd.org.pl, tel. 48-22-8510403, (02), (04) 

kom. +48 511003827 

Inne postanowienia  

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 

 W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych 

dokumentów,  treści złożonych ofert. 

Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia. 
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Wykonawca pokrywa  wszystkie koszty związane  z realizacją niniejszego zamówienia. 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju do zawarcia 

umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie postepowania 

bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów 

postępowania. 

Załączniki: 

1. Wzór umowy 

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 


