
 

 
 

ZO/2015/08/3/DW      Toruń, dnia 13 sierpień 2015 r.  

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres 

korespondencyjny: ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń), zwane dalej „Zamawiającym”, w 

oparciu o „Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w 

ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych”, w ramach realizacji projektu pn. „Ptasie wyspy - czynna 

ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków” – 

Nr umowy dofinansowania 25/2015/Wn-02/OP-XN-02/D współfinansowanego z  Programu 

Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, zaprasza do 

złożenia oferty na:  

 

opracowanie monografii przyrodniczej „Dolina Wisły - ostoja 

ptaków siewkowych” 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie monografii przyrodniczej opisująca środowisko 

przyrodnicze dolnej Wisły ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia tego obszaru dla 

ptaków siewkowych oraz wskazującej przeprowadzone działania w ramach projektu „Ptasie 

wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych 

ostojach gatunków” 

I. Założenia tematyczne monografii: 

Monografia musi zawierać:: 

1. Charakterystykę doliny dolnej Wisły, w tym: 

 genezę obecnych uwarunkowań funkcjonowania środowisk dolnej Wisły; 

 zarys historii geologicznej oraz zarys antropogenicznych przekształceń 

środowiska doliny i koryta (melioracja doliny,- regulacja koryta rzeki; 

 stan obecny i główne procesy kształtujące funkcjonowanie systemu 

przyrodniczego doliny Wisły (w tym zagadnienia obecnej zabudowy 

hydrotechnicznej oraz funkcjonowania zapory wodnej we Włocławku); 

 zarys hydrografii i hydrologii (omówienie podstawowych danych 

hydrograficznych i hydrologicznych; niżówki i wezbrania, jako zjawiska 

istotne dla funkcjonowania systemów przyrodniczych doliny rzecznej). 



 

 
 

2. Opis środowiska przyrodniczego  dolnej Wisły, w tym: 

 ochrona przyrody doliny dolnej Wisły (opis ogólny systemu – ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów sieci Natura 2000, w tym ostoi Żwirownia Skoki, 

jako obszaru powiązanego z najsilniej przekształconym, spiętrzonym zaporą 

we Włocławku odcinkiem dolnej Wisły); 

 ogólne walory przyrodnicze doliny dolnej Wisły (opis podstawowych 

elementów systemu - strefa krawędziowa, dno doliny – zawale i międzywale, 

koryto rzeki); 

 szata roślinna i flora (ogólna charakterystyka oraz opis znaczenia obszaru); 

 fauna  (ogólna charakterystyka oraz opis znaczenia obszaru dla fauny); 

3. Awifauna doliny dolnej Wisły z uwzględnieniem obszaru Natura 2000 

Żwirowania Skoki: 

 charakterystyka awifauny lęgowej, migrującej i zimującej oraz opis 

znaczenia obszaru dla awifauny. Szczególne znaczenie dolnej Wisły dla 

ptaków siewkowych, w tym: 

 główne gatunki zasiedlające środowiska dolnej Wisły – charakterystyka 

poszczególnych gatunków, stan populacji, trendy zmian liczebności; 

 zmiany środowiskowe i zagrożenia determinujące niezadowalający stan 

populacji części z gatunków siewkowych; 

 podejmowane działania ochrony czynnej gatunków; 

 działania realizowane w ramach projektu „Ptasie wyspy – czynna ochrona 

ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach 

gatunków”; 

 wyzwania i kierunki działań niezbędnych i pożądanych z punktu widzenia 

ochrony ptaków siewkowych. 

 

Wszystkie założenia tematyczne muszą być ujęte w przygotowanej monografii. 

II. Wymagania techniczne dotyczące monografii: 

a. nakład: 2000 

b. format: A4 lub niestandardowy np.: 228x266 cm 

c. liczba kolorów: 4+4 

d. objętość: 150 stron 

e. papier wnętrze: min. 135 g, kreda mat 

f. oprawa: twarda, szyto-klejona, grzbiet płaski, bez obwoluty, bez lakierów UV 

g. interlinia: 1,5 

h. czcionka: Times New Roman 

i. rozmiar czcionki: 12 pkt 

j. wszystkie marginesy: 2,5 cm  

k. ISBN: tak 

  



 

 
 

III. Inne wymagania dotyczące monografii: 

a. W monografii musi być uwzględniony opis Ostoi Żwirownia Skoki, jako obszaru 

funkcjonalnie powiązanego z Dolną Wisła pełniącego aktualnie istotne 

znaczenie, jako obszar lęgowy ptaków siewkowych. 

b. Monografia będzie wydana w atrakcyjnej szacie graficznej obejmującej ryciny i 

wysokiej jakości artystyczne fotografie przyrodnicze wykonane na obszarze 

realizacji projektu tj. Dolina Dolnej Wisły oraz Żwirownia Skoki. 

c. Zawarte w monografii wysokiej jakości fotografie obrazować będą walory 

przyrodnicze i krajobrazowe opisywanego obszaru, w tym przede wszystkim, 

gatunki ptaków siewkowych oraz elementy ich biologii. 

d. Monografia będzie wydana w wysokiej jakości merytorycznej. 

e. Monografia będzie uwzględniać teksty uwzględniające m.in. wyniki analiz 

przeprowadzonych w ramach projektu 

f. Zawarte w monografii wysokiej jakości fotografie obrazować będą walory 

przyrodnicze i krajobrazowe opisywanego obszaru, w tym przede wszystkim, 

gatunki ptaków siewkowych oraz elementy ich biologii. 

g. Zamawiający udostępni nieodpłatnie 25 fotografii przyrodniczych 

przedstawiających następujące gatunki ptaków: rybitwa rzeczna Sterna hirundo, 

rybitwa białoczelna Sternula albifrons, sieweczka rzeczna Charadrius dubius, 

sieweczka obrożna Charadrius hiaticula, mewa czarnogłowa Larus 

melanocephalus, mewa śmieszka Chroicocephalus ridibundus oraz  2 lotnicze 

zdjęcia obszarów Natura 2000 Żwirownia Skoki i Dolina Dolnej Wisły (po 1 na 

obszar) i zdjęcia przedstawiające wskazane przez Zamawiającego zagrożenia 

ptaków na ww. obszarach Natura 2000.  

h. Udostępnione zdjęcia przez Zamawiającego stanowią 60% fotografii potrzebnej 

do realizacji zamówienia, pozostałą część fotografii Wykonawca pozyska we 

własnym zakresie.  

i. Po dostarczeniu projektu monografii w formie elektronicznej przez 

Wykonawcę, monografia będzie recenzowana przez dwóch recenzentów 

wybranych przez Zamawiającego. 

j. Wykonawca w razie zastrzeżeń recenzentów zobowiązuje się wprowadzić 

poprawki zgodnie z wytycznymi recenzentów w terminie 10 dni od otrzymania 

recenzji. 

k. Po zaakceptowaniu projektu monografii przez Zamawiającego, Wykonawca ma 

21 dni na wydruk i dostarczenie 2000 egzemplarzy monografii do 

Zamawiającego. 

l. Zamawiający przekaże Wykonawcy publikacje powstałe w trakcie realizacji 

projektu oraz dane dot. projektu potrzebne do opracowania monografii.  

m. Po opracowaniu monografii i wypłaceniu całości wynagrodzenia Zamawiający 

przejmie autorskie prawa do monografii.  

 

 

 



 

 
 

 

2. Termin realizacji monografii 

1. Do 15 stycznia 2016 r. - przygotowanie projektu monografii z wykonaniem grafik, 

dostarczenie projektu monografii do Zamawiającego w formie elektronicznej. 

2. 15 dni od dostarczenia projektu, o którym mowa w pkt – przekazanie Wykonawcy 

uwag recenzentów i Zamawiającego do projektu monografii. 

3. 10 dni od otrzymania uwag, o których mowa w pkt 2 - przekazanie przez 

Wykonawcę projektu monografii z uwzględnieniem uwag Zamawiającego i 

recenzentów.  

4. 4 dni od otrzymania projektu monografii, o którym mowa w pkt 3 – ostateczna 

akceptacja projektu monografii przez Zamawiającego. 

5. 21 dni od uzyskania akceptacji, o której mowa w pkt 3 – wydruk monografii i 

dostarczenie do Zamawiającego.  

6. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w 

przypadku przedłużenia terminu realizacji projektu, o którym mowa w pkt 2. ust. 

1-5. 

7. W przypadku opisanym w ust. 6 czas realizacji umowy zostanie przedłużony o 

taką ilość miesięcy, o jaką zostanie przedłużony termin realizacji projektu 

maksymalnie do 31 grudnia 2016.  

 

3. Wymagania dotyczące wykonawcy 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują 

niezbędną wiedzą, doświadczeniem i zasobami do realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

2. Wykonawca ubiegający się o wykonanie usługi wykaże, że posiada doświadczenie 

w przygotowaniu, co najmniej 1 : 

 planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 

2000 lub planu ochrony ornitologicznego rezerwatu przyrody lub 

monografii przyrodniczej obszaru Natura 2000, rezerwatu przyrody, parku 

krajobrazowego, parku narodowego lub autorstwo i współautorstwo 

ornitologicznej pracy faunistycznej opublikowanej w recenzowanym 

czasopiśmie naukowym  oraz  

 zaprojektowania Layout (okładka i wnętrze) oraz złożenie monografii lub 

innego wydawnictwa zawierającego min. 100 stron, które zostało wydane 

w formie papierowej. 

3. Doświadczenie Wykonawcy zostanie zweryfikowane na podstawie wykazu 

publikacji (załącznik nr 2). 



 

 
 

4. Warunek doświadczenia zostanie określony na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

4. Sposób przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferty należy złożyć na adres email: dweclawek@alauda.org.pl lub do biura 

Towarzystwa Przyrodniczego Alauda ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń w terminie do 

dnia 20 sierpnia 2015 r. do godziny 14:00 (liczy się godzina wpływu oferty na 

serwer pocztowy). 

2. Oferta cenowa złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania (Załącznik nr 1 – formularz ofertowy). Cena ma być wyrażona w 

złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług;   

3. Wskazana cena brutto uwzględnia wszystkie koszty i składniki niezbędne do 

wykonania zamówienia, w tym podatek VAT (w przypadku Wykonawców 

prowadzących działalność gospodarczą) oraz koszty ubezpieczenia społecznego i 

zdrowotnego (w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nie będącą 

przedsiębiorcą). Zamawiający bowiem potrąci z każdego wynagrodzenia  zaliczkę 

na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki wynikające z 

ustawy o ubezpieczeniu społecznym (właściwe dla Zleceniodawcy i Wykonawcy, 

czyli tzw. „brutto z kosztami pracodawcy”) oraz z ustawy o powszechnym 

ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku w tym 

zakresie.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Rozwiązania wariantowe  nie będą rozpatrywane. 

 

5. Ocena i wybór oferty 

1. Parametrem zastosowanym do oceny oferty będzie cena (50%) oraz 

doświadczenie (50%), gdzie 1% = 1 punkt 

2. Zamawiający przyzna odpowiednią  liczbę punktów według przyjętego schematu 

oceny: 

 parametr ceny (50%) zostanie oceniony uwzględniając wszystkie 

zgłoszone oferty zgodnie z formułą: 

najniższa cena z ofert 

[zł] 
*wskaźnik wagi parametru (40) 

cena danej oferty [zł] 

 przy ocenie parametru doświadczenia ofert w Zamawiający będzie 

stosował następujące kryteria: 

Kryterium Wskaźnik wagi parametru 



 

 
 

 

 w ramach kryterium „doświadczenia autora/autorów planu zadań 

ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 lub planu 

ochrony ornitologicznego rezerwatu przyrody lub monografii przyrodniczej 

obszaru Natura 2000, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, parku 

narodowego lub autorstwo i współautorstwo ornitologicznej pracy 

faunistycznej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie naukowym ” 

punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się na podstawie liczby 

publikacji autora/autorów w następujący sposób: 

 za każdą dodatkową publikację Zamawiający przyznaje 5 punktów, 

 Zamawiający przyznaje punkty do 6 publikacji, zatem maksymalna 

liczba uzyskanych punktów to 30.  

 w ramach kryterium „doświadczenia z zakresu zaprojektowania Layout 

(okładka i wnętrze) oraz złożenie monografii lub innego wydawnictwa 

zawierającego min. 100 stron, które zostało wydane w formie papierowej” 

punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się na podstawie liczby 

publikacji autora/autorów w następujący sposób: 

 za każdą dodatkową publikację Zamawiający przyznaje 4 punkty, 

 Zamawiający przyznaje punkty do 5 publikacji, zatem maksymalna 

liczba uzyskanych punktów to 20.  

 

 w celu wykazania doświadczenia, za które Zamawiający będzie przyznawał 

punkty należy uwzględnić je w wykazie publikacji – załącznik nr 2 

Doświadczenia autora/autorów  planu zadań 

ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 lub planu ochrony ornitologicznego 

rezerwatu przyrody lub monografii przyrodniczej 

obszaru Natura 2000, rezerwatu przyrody, parku 

krajobrazowego, parku narodowego lub autorstwo i 

współautorstwo ornitologicznej pracy faunistycznej 

opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie 

naukowym .  

30 

Doświadczenia  z zakresu zaprojektowania Layout 

(okładka i wnętrze) oraz złożenie monografii lub innego 

wydawnictwa zawierającego min. 100 stron, które 

zostało wydane w formie papierowej. 

20 

SUMA 50 



 

 
 

 punkty uzyskane w ramach parametru doświadczenia z poszczególnych 

kryteriów przy ocenie doświadczenia będą sumowane, 

 w ramach parametru doświadczenia Wykonawca może otrzymać 

maksymalnie 50 punktów, 

 punkty uzyskane z oceny obydwu parametrów (ceny i doświadczenia) 

zostaną zsumowane i dadzą ostateczną ocenę oferty, 

 maksymalna liczba punktów – 100,  

 Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą 

liczbę  punktów i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na realizację 

zamówienia, 

 Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, 

 w przypadku gdy 2 lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, 

o wyborze wykonawcy zdecyduje wyższa punktacja za doświadczenie.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu drogą elektroniczną Wykonawców, 

którzy złożyli oferty. 

7. Zamawiający może odwołać/zmienić lub zmodyfikować warunki zapytania przed 

dniem składania ofert. 

6. Dodatkowych informacji udziela 

Dariusz Węcławek – asystent projektu 

e-mail: dweclawek@alauda.org.pl 

tel. 728 104 257 

 

Przemysław Doboszewski – koordynator merytoryczny projektu 

e-mail: pdoboszewski@alauda.org.pl 

tel. 728 104 257 

  

7. Załączniki 

Załącznik nr 1 -  formularz ofertowy, 

mailto:dweclawek@alauda.org.pl
mailto:pdoboszewski@alauda.org.pl


 

 
 

Załącznik nr 2 – wykaz usług, 

Załącznik nr 3 – projekt umowy 

 

 
 

 


