Gdańsk, 19.12.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 49/PBP/2017
Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji rozwoju UG
W dniu 19.12.2017 r.
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG) z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako
Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na opracowanie, zaprojektowanie,
wykonanie i montaż trzech wystaw w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody –
kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych
walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.
I. INFORMACJE OGÓLNE:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu
Gdańskiego w sprawie zasad postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych w ramach
realizacji projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz
zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” oraz „Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Kod CPV zamówienia (słownik kodów zamówień):
79956000-0 – Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
79341000-6 - Usługi reklamowe
2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie (koncepcja), zaprojektowanie, wykonanie, dostawa
i montaż trzech wystaw „Okiem mewy”, „Nasze foki” oraz „Nasze ryby”. Wystawy mają składać się
z tablic z zaakceptowaną treścią merytoryczną i fotograficzną. Wystawy „Okiem mewy” oraz „Nasze foki”
mają zostać zamontowane w drewnianych ramach np. do muru, natomiast wystawa „Nasze ryby” ma
być na stałe zamontowana na stelażach drewnianych na terenie Stacji Morskiej IO UG im. Prof.
Krzysztofa Skóry w Helu. Miejsca montażu zostaną wskazane przez Zamawiającego. Całe zamówienie ma
zostać zrealizowane w ramach realizacji projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania
informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów
Pomorza”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
a. Opracowanie koncepcji merytorycznej, fotograficznej i graficznej wystaw. W tym również
przewidywana jest konieczność zakupu części fotografii wg wskazówek Zamawiającego. Konieczność
spotkania z przedstawicielami Zamawiającego w Stacji Morskiej IO UG im. Prof. Krzysztofa Skóry
w Helu.
b. Wykonanie projektów graficznych wystaw.
c. Wykonanie tablic wystawowych po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
d. Dostawa i montaż tablic: na wykonanych przez Wykonawcę stelażach oraz w drewnianych ramach
przytwierdzonych np. do muru.
4. Każdy projekt graficzny przed drukiem – wykonaniem wymaga akceptacji Zamawiającego.
5. Zamawiający przekaże Wykonawcy zarys treści merytorycznej wystaw wraz z zasadami informacyjno promocyjnymi dot. wymogów umieszczania logotypów związanych z dofinansowaniem projektu.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje 36-miesięczny okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru
wykonanego zamówienia.

7. Cena obejmie wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty wykonania,
transportu oraz montażu wystawy.
III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wykonanie przedmiotu zamówienia podzielone jest na dwa etapy:
a) Etap nr 1 – opracowanie i zaprojektowanie tablic wystawowych, w tym ewentualny zakup zdjęć.
b) Etap nr 2 – wykonanie, dostawa oraz montaż wystaw.
Całe zamówienie ma zostać wykonane w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie.
Lecz nie później niż 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferent powinien złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie z dołączonym
do zapytania wzorem stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Oferta powinna być
sporządzona w języku polskim.
3. Oferta powinna zawierać minimum: cenę całkowitą brutto podaną w złotych polskich z dokładnością
nie większą niż 2 miejsca po przecinku oraz termin wykonania przedmiotu zamówienia, nazwę i adres
Oferenta, numer telefonu i adres email oraz datę sporządzenia oferty.
4. Oferent powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie ze wzorem
stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz wykaz osób zdolnych do wykonania
zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania.
5. Wykonawcy, zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu, winni do czasu składania ofert
odwiedzać Bazę Konkurencyjności oraz stronę internetową Zamawiającego, w celu zapoznania
się z ewentualnymi aktualizacjami niniejszego zapytania ofertowego.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę proszę złożyć, zgodnie z załącznikiem nr 2 – formularzem ofertowym wraz z oświadczeniem
(zał. nr 3) oraz wykazem osób (zał. nr 4), najpóźniej do końca dnia 28.12.2017 r. w jeden z wymienionych
sposobów:
1) przesłać na adres Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: ul. Bażyńskiego 1A, Gdańsk 80-952,
2) przesłać drogą mailową na adres: frugprzetargi@ug.edu.pl
3) złożyć osobiście w Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, od poniedziałku do piątku
w godzinach 07:30 – 15:30.
UWAGA: Liczy się data wpływu oferty.
VI. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie
będą rozpatrywane.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.
VII. KRYTERIA WYBORU:
Cena – 70% (w postaci ułamka 0,7)
Termin wykonania zamówienia – 30%
Punkty zostaną obliczone i przyznane według:
a) Kryterium cena (C) – wyliczone zgodnie ze wzorem:
Cena brutto oferty najtańszej
------------------------------------------ x 0,7 = ilość punktów
Cena brutto oferty badanej
Punkty w kryterium cena zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
b) Kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia (T):

W zależności od wskazania w ofercie terminy wykonania przedmiotu zamówienia, zostanie przyznana
odpowiednia ilość punktów:
1) Termin wykonania zamówienia w przeciągu 6 tygodni od podpisania umowy. – 0 pkt.
2) Termin wykonania zamówienia w przeciągu 5 tygodni od podpisania umowy – 10 pkt.
3) Termin wykonania zamówienia w przeciągu 4 tygodni od podpisania umowy – 30 pkt.
c) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów (za kryterium cena
i termin wykonania zamówienia). Maksymalna ilość punktów, którą można osiągnąć – po przeliczeniu
ilości punktów przyznanych za kryterium cena oraz termin wykonania zamówienia, wynosi 100.
Pc = C + T
gdzie:
Pc – punkty całkowite za kryterium cena i termin wykonania zamówienia;
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena;
T – przyznana ilość punktów w kryterium termin wykonania zamówienia;
VIII. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą zdolności zawodowej
Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania, gdy zapewni, że przy
realizacji merytorycznej części zamówienia będzie dysponował następującymi osobami, tj.:
1) Co najmniej jedną osobą o wykształceniu w zakresie ichtiologii w celu opracowania wystawy
„Nasze ryby”
2) Co najmniej jedną osobą o wykształceniu w zakresie ornitologii w celu opracowania wystawy
„Okiem mewy”
3) Co najmniej jedną osobą o wykształceniu w zakresie ssaków morskich w celu opracowania
wystawy „Nasze foki”
W celu spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca wykaże, na podstawie
załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zmówienia.
Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje osobami wymienionymi w punkcie 1-3. Na dowód
spełnienia wymagań wobec tych osób, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą
stosownego poświadczenia potwierdzającego wykształcenie tych osób.
IX. WYMOGI FORMALNE: zawarcie umowy lub w przypadku osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą
zawarcie umowy cywilno-prawnej.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia, w tym:
1. W przypadku przedsiębiorcy – podatek VAT w należnej wysokości,
2. W przypadku osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą – koszty ubezpieczenia społecznego
i zdrowotnego. Zamawiający bowiem potrąci z każdego wynagrodzenia zaliczkę na podatek
dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki wynikające z ustawy o ubezpieczeniu
społecznym – w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i/lub osiągania
dochodów poniżej płacy minimalnej (właściwe dla zleceniodawcy i zleceniobiorcy, czyli tzw.
„brutto-brutto”) oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku
zaistnienia prawnego obowiązku w tym zakresie.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
X. Zamawiający w umowie na wykonanie zamówienia reguluje kwestie dotyczące praw autorskich:
1. Wykonawca niniejszą Umową, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) (dalej „Prawo Autorskie”), wraz
z podpisaniem Protokołu, w ramach Wynagrodzenia, przeniesie na rzecz Zamawiającego całość
autorskich praw majątkowych do prac powstałych w ramach Umowy – wykonania koncepcji oraz
projektów graficznych, obejmujących prawo do rozporządzania przedmiotowymi pracami w zakresach

i na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Prawa Autorskiego, a w szczególności
i co najmniej na następujących polach eksploatacji (dalej „Pola Eksploatacji”):
1) w zakresie wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, w tym korzystanie
z koncepcji oraz projektów graficznych przed wszelkimi organami władzy i administracji państwowej
lub samorządowej, sądami, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, agendami rządowymi oraz
instytucjami finansującymi lub kontrolującymi projekt, partnerom projektu, tj. Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
koncepcji oraz projektów graficznych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
3) digitalizacja, wprowadzenie i zapisywanie koncepcji oraz projektów graficznych w pamięci
komputera;
4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których koncepcja oraz projekty graficzne
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
5) w zakresie rozpowszechniania koncepcji oraz projektów graficznych w sposób inny niż określony
powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a takie publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także za pomocą połączeń internetowych
oraz połączeń opartych na technologiach telefonii komórkowej;
6) dystrybucja koncepcji i projektów graficznych, w szczególności jej ekspozycja i publiczne
udostępnianie w środkach masowego przekazu;
zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zagranicą, przy czym jednocześnie zostaną przeniesione prawa do
każdego utworu stanowiącego część Przedmiotu Umowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń
w tym przedmiocie Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia, nabywa prawo do przeniesienia na rzecz
osób trzecich autorskich praw majątkowych na Polach Eksploatacji, nabytych zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.
2. Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnymi prawami autorskimi
w zakresie wymienionym w ust. 1 i 2 niniejszego punktu. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia,
(i) nieodwołalnie upoważnia – i upoważni, jeśli zajdzie taka potrzeba – Zamawiającego do wykonywania
wszystkich praw zależnych do Przedmiotu Umowy (w tym do udzielania zgody na wykorzystanie
adaptacji Przedmiotu Umowy), oraz (ii) nieodwołalnie upoważnia – i upoważni, jeśli zajdzie taka
potrzeba – Zamawiającego do dokonywania zmian Przedmiotu Umowy.
3. W przypadku jeśli jakiekolwiek autorskie prawa majątkowe do jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy
nie będą przysługiwać Wykonawcy, zapewni on aby zostały one przeniesione w zakresie Pól Eksploatacji
i na zasadach określonych w Umowie na Zamawiającego. Ponadto, w powyższej sytuacji, Wykonawca
zapewni, aby osoby takie udzieliły na rzecz Zamawiającego upoważnień.
4. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony postanawiają, że zapłata Wynagrodzenia, o którym
mowa Umowie wyczerpuje jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy oraz osób, którymi się on posługuje przy
wykonywaniu niniejszej Umowy, z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw
majątkowych do Przedmiotu Umowy na Polach Eksploatacji.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych, przy czym
Wykonawca niniejszym upoważnia – oraz upoważni, jeśli zajdzie taka potrzeba – Zamawiającego do
korzystania z jego osobistych praw autorskich w stopniu wymaganym do korzystania przez
Zamawiającego z koncepcji oraz projektów graficznych.
6. Wykonawca przeniesie w ramach Wynagrodzenia na Zamawiającego tytuł własności do nośników, na
których Przedmiot Umowy – koncepcji oraz projektów graficznych – jest utrwalone. Przeniesienie będzie
skuteczne z chwilą zapłaty Wynagrodzenia, a nośniki zostaną przekazane Zamawiającemu z chwilą
podpisania Protokołu.

7. Założenia oraz dane wyjściowe uzyskane od Zamawiającego są jego własnością lub partnera i – wchodząc
w zakres Informacji – nie mogą być udostępniane bez jego zgody osobom trzecim.
8. W przypadku naruszenia któregokolwiek z zobowiązań Wykonawcy określonych w niniejszą umową,
Wykonawca zapłaci za naruszenie takiego zobowiązania Zamawiającemu karę umową w wysokości 10%
(dziesięć procent) Wynagrodzenia określonego w Umowie.
XI. FORMA PŁATNOŚCI: zapłata należnej kwoty nastąpi po wykonaniu całości zamówienia (stwierdzone
protokołem) na podstawie faktury VAT/rachunku do umowy wystawionej przez Wykonawcę, płatnej
przelewem w ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku do umowy.
XII. FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1. Wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub
budzą wątpliwości Fundacji uzasadnione wymogami oceny ofert według jednolitych kryteriów.
2. Wezwania do przedstawienia elementów cenotwórczych mających wpływ na zaoferowaną cenę
w przypadku, gdy cena wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający
wyznaczy Wykonawcy termin na przedstawienie wyjaśnień. W razie braku odpowiedzi bądź niepełnej
odpowiedzi, Zamawiający uzna ofertę za nieważną z powodu przedstawienia nierealnej ceny
naruszającej zasadę uczciwej konkurencji.
3. Uznawania za nieważne ofert złożonych po wyznaczonym terminie.
4. Uznawania za nieważne ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego.
5. Zmiany, modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert. O każdej
zmianie, modyfikacji Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, do których
skierowano zapytanie ofertowe oraz w przypadku zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie
internetowej i tablicy ogłoszeń Fundacji oraz Bazie Konkurencyjności, zamieszcza stosowną informację
na swojej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Fundacji oraz Bazie Konkurencyjności.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, przekazując
swoje zapytanie pisemnie lub drogą elektroniczną.
7. Zamknięcia postępowania prowadzonego w drodze zapytania ofertowego bez wyboru najkorzystniejszej
oferty:
a) kiedy każda z ofert będzie podlegać odrzuceniu bądź
b) nie wpłynie żadna oferta bądź
c) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych Oferentów, do złożenia w terminie
minimum 3 dni ofert dodatkowych.
9. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
wcześniej ofertach podstawowych.
XIII. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCY przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: pisemnie
lub drogą elektroniczną.
XIV. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA możliwość zmian umowy z poszanowaniem ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiany będą mogły być wprowadzone do Umowy między innymi w zakresie:

1) zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji
prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
2) zmian Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, na nowego Wykonawcę:
a. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
b. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców;
3) zmian osób zaangażowanych w realizację umowy z uwagi na niezależne od Stron umowy
wystąpienie konieczności zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy
np. odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, osób reprezentujących Strony
w szczególności śmierć, choroba, ciąża i urlop macierzyński, wypadki losowe, nieprzewidziane
zmiany organizacyjne, w tym również uniemożliwiające lub utrudniające realizację projektu);
zmiana może nastąpić po akceptacji Zamawiającego osoby zastępującej, pod warunkiem,
że posiada ona nie gorsze wykształcenie kierunkowe niż osoba zastępowana, które umożliwi
opracowanie przedmiotu zamówienia.
XV. KARY UMOWNE - Zamawiający w umowie reguluje kwestie kar umownych
1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną:
a) W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto w przypadku opóźnienia w realizacji umowy, za każdy
dzień opóźnienia.
b) W wysokości 10% wynagrodzenia brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących
po jego stronie,
c) W wysokości 10% wynagrodzenia brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.
XVI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY
1. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym
z nim osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Fundacją Rozwoju
UG lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji Rozwoju UG lub osobami
wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składa on oświadczenie o braku
powiązań, o których mowa w ust. 1.
4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
XVII. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Adres do korespondencji:
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 1A, Gdańsk 80-952, godziny pracy 07:30-15:30
Kontakt: Agnieszka Kleban, tel. 58 523 33 73,
e-mail: frugprzetargi@ug.edu.pl

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji, zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż
trzech wystaw „Okiem mewy”, „Nasze foki” oraz „Nasze ryby”. Wystawy mają składać się z tablic
z zaakceptowaną treścią merytoryczną, graficzną i fotograficzną. Wystawy „Okiem mewy” oraz „Nasze foki”
mają zostać zamontowane w drewnianych ramach np. do muru, natomiast wystawa „Nasze ryby” ma być
na stałe zamontowana na stelażach drewnianych na terenie Stacji Morskiej IO UG im. Prof. Krzysztofa Skóry
w Helu. Całe zamówienie ma zostać zrealizowane w ramach realizacji projektu „Przyjaciele Bałtyckiej
Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania
przyrodniczych walorów Pomorza”.
Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona jest dwa etapy:
Wykonanie przedmiotu zamówienia podzielone jest na dwa etapy:
1. Etap nr 1 – opracowanie (koncepcja) i zaprojektowanie tablic wystawowych.
W zakres etapu nr 1 wchodzi:
a. Opracowanie koncepcji merytorycznej, graficznej i fotograficznej wystaw. W tym również zakup
części fotografii wg wskazówek Zamawiającego. Konieczność spotkania z przedstawicielami
Zamawiającego w Stacji Morskiej IO UG im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu.
b. Wykonanie projektów graficznych wystaw.
2. Etap nr 2 – wykonanie, dostawa oraz montaż wystaw w terminie zadeklarowanym przez wykonawcę
w ofercie. Lecz nie później niż 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
W zakres etapu nr 2 wchodzi:
a. Wykonanie tablic wystawowych po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
b. Dostawa i montaż tablic: wykonanych przez Wykonawcę stelażach oraz w drewnianych ramach
przytwierdzonych np. do muru.
Miejsce dostawy i montażu: Stacja Morska IO UG im. Prof. K. Skóry, ul. Morska 2, 84-150 Hel.
Szczegółowy opis wystaw
1. Wystawa „Okiem mewy”
1. Zakres merytoryczny wystawy
Wystawa „Okiem mewy” dotyczy: problemów środowiska naturalnego, przyrody i krajobrazu Półwyspu
Helskiego oraz otaczających go akwenów – Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej. Ilustracją będzie 39 zdjęć
dotyczących wybranych zagadnień, ukazujące je z perspektywy ptaka – mewy, którego natura wyposażyła
w zdolność dokonywania oceny stanu przyrody i krajobrazu z wysoka i bliska.
2. Zagadnienia:
1) Krótka charakterystyka całej wystawy i poruszanych w niej problemów – tablica tytułowa (1 tablica).
2) Opis, rola, zagrożenia oraz znaczenie dla ekosystemu Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej wybranych
gatunków fauny i flory Morza Bałtyckiego i gatunków obcych (21 tablic):
▪ Zmieraczek
▪ Omułek,
▪ Szczupak,
▪ Śledź,
▪ Drzewa,
▪ Kormoran,
▪ Foka szara,
▪ Morświn,

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Krab wełnistoręki,
Jesiotr,
Sinice,
Pąkla,
Babka bycza,
Przybrzeżne trzciny,
Przybrzeżna roślinność,
Krewetka bałtycka,
Kiełże,
Morszczyn,
Trawa morska
Żebropławy
Walenie
3. Szczegółowa charakterystyka zjawisk, procesów, elementów krajobrazu, wybranych zagadnień
dotyczących, powiązanych z Półwyspem Helski, Cyplem Helskim, Zatoką Pucką i Zatoką Gdańską oraz
ich znaczenia dla Obszaru Natura 2000 PLH 2200032 oraz PLB 220005 (17 tablic):
▪ znakowanie ryb
▪ Rezerwat „Helskie wydmy”
▪ Pożary lasu
▪ Śmieci
▪ Kuter
▪ Brzydota
▪ Piasek
▪ Campingi
▪ Helski Cypel
▪ Półwysep Helski
▪ Pola namiotowe
▪ Destrukcja brzegu
▪ Komunikacja
▪ Opaska brzegowa
▪ Ryf Mew
▪ Tankowce
▪ Sztorm
4. Opis techniczny tablic:
Tablica informacyjno-edukacyjna o wymiarach 100 cm x 70 cm (lico) wykonane ze spienionego
10 mm PCV (A), pokryte folią samoprzylepną (B) zadrukowaną drukiem solwentowym (C) i pokrytą
laminatem UV (D). Tablica będzie osadzona w drewnianej ramie (E), która po konserwacji
i pomalowaniu drewna zostanie zamontowana w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach na
terenie Stacji Morskiej w Helu. Zamawiający posiada 39 zdjęć potrzebnych do realizacji zamówienia.
Szczegóły techniczne:
Ad. A
Sztywna płyta z polichlorku winylu, wytwarzana techniką swobodnegospieniania, która
posiada regularną strukturę wewnętrzną o zamkniętych komórkach z gładką i twardą
powierzchnią. Odporna na warunki atmosferyczne, z niską absorpcją wody jest również
odporna na korozję i chemikalia, trudnozapalna. Posiada atest higieniczny o produkcji bez
udziału substancji zagrażających środowisku i zdrowiu. Wytwarzana w recepturze bez
udziału ołowiu, klasyfikacja ogniowa ITB.

Ad. B

Ad. C
Ad. D

Ad. E

Samoprzylepna, polimerowa folia PCV, bezbarwna o grubości minimum 70 µm, wyposażona
w szary, pozycjonowalny klej solwentowy, permanentny. Folia ma być przeznaczona do
długookresowych, zewnętrznych ekspozycji grafik zewnętrznych.
Druk solwentowy wykonany przy użyciu maszyn wielkoformatowych drukujących na bazie
atramentów ekosolwentowych. Wydruk w rozdzielczości minimum 720 DPI.
Druk na folii zabezpieczony ma być laminatem bezbarwnym. Filtr UV zastosowany
w laminacie ma przedłużać żywotność kolorów grafiki drukowanej solwentowo o minimum
5 lat.
Rama tablicy wykonana z drewna modrzewiowego. Stosowany materiał to modrzew
syberyjski. Drewno czterostronnie strugane, zaoblone krawędzie. Suszone komorowo do
wilgotności 18 % +/- 2 % a następnie impregnowane ciśnieniowo. Sęk zdrowy,
niewypadający. Zastosowane drewno ma posiadać certyfikat FSC (Wykonawca na wezwanie
Zamawiającego przedstawi odpowiedni, aktualny dokument). Dodatkowo całość
konstrukcji ramy zostanie pokryta odpowiednim, dostosowanym do warunków
atmosferycznych impregnatem w danym, ustalonym kolorze. Impregnat ma chronić
drewno przed działaniem czynników atmosferycznych i zabezpiecza przed: sinizną,
grzybami pleśniowymi (w klasie 2 - umiarkowanie zabezpiecza) i owadami. Głęboko
penetrujący, zachowuje naturalny rysunek drewna.

2. Wystawa „Nasze foki”
1. Zakres merytoryczny wystawy:
Wystawa „Nasze foki” dotyczy gatunku: foka szara. Opisy znajdujące się na 35 tablicach będą
zawierały szczegółowe informacje o biologii, behawiorze, anatomii, fizjologii, chorobach,
interakcjach z rybołówstwem oraz o zagrożeniach i ochronie tego gatunku. Dodatkowo, wystawa
dotyczyć będzie stada hodowanego w helskim fokarium, przedstawiony zostanie skład stada, jego
zwyczaje, dieta, historia, hierarchia. Zostaną opisane również poszczególne etapy hodowli, treningu
oraz rehabilitacji fok szarych prowadzonych w ośrodku rehabilitacyjnym fokarium. Ponadto wystawa
będzie zawierać instrukcje dotyczące zachowania oraz konieczności podjęcia odpowiednich
czynności w przypadku spotkania foki w środowisku naturalnym.
2. Przewidziane tytuły tablic:
• Nielegalne zabijanie
• Nadajnik satelitarny
• Śmierć w sieciach
• Lanugo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podjadanie ryb z sieci
Foki na łasze
Okres godowy
Narodziny
Ślady
Pazury
Tkanka tłuszczowa
USG pomaga fokom
Przyłów
Wypuszczenie fok
Na ratunek
Dieta naszych fok

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasożyty
Ciąża
Znakowanie
Depka
Foka szara Halichoerus grypus
Szef
Wpuść fokę na brzeg
Target
Liczebność fok szarych w Bałtyku
Gdzie wędrują nasze foki
Foki i ptaki
Uszy
Foki linieją
Ona i on
Rozmieszczenie fok szarych, obrączkowanych i pospolitych w Bałtyku
Pułapka na dorsze
„Adam” pierwsze szczenię

Bezmyślność człowieka
• Na ratunek
3. Opis techniczny tablic:
Tablica informacyjno-edukacyjna o wymiarach 100 cm x 70 cm (lico) wykonane ze spienionego 10 mm
PCV (A), pokryte folią samoprzylepną (B) zadrukowaną drukiem solwentowym (C) i pokrytą
laminatem UV (D). Tablica będzie osadzona w drewnianej ramie (E), która po konserwacji
i pomalowaniu drewna zostanie zamontowana w wyznaczonych przez Zleceniodawcę miejscach na
terenie Stacji Morskiej w Helu. Zamawiający posiada 35 zdjęć potrzebnych do realizacji zamówienia.
Szczegóły techniczne:
Ad. A
Sztywna płyta z polichlorku winylu, wytwarzana techniką swobodnego spieniania, która
posiada regularną strukturę wewnętrzną o zamkniętych komórkach z gładką i twardą
powierzchnią. Odporna na warunki atmosferyczne, z niską absorpcją wody jest również
odporna na korozję i chemikalia, trudnozapalna. Posiada atest higieniczny o produkcji bez
udziału substancji zagrażających środowisku i zdrowiu. Wytwarzana w recepturze bez
udziału ołowiu, klasyfikacja ogniowa ITB.
Ad. B
Samoprzylepna, polimerowa folia PCV, bezbarwna o grubości minimum 70 µm,
wyposażona w szary, pozycjonowalny klej solwentowy, permanentny. Folia ma być
przeznaczona do długookresowych, zewnętrznych ekspozycji grafik zewnętrznych.
Ad. C
Druk solwentowy wykonany przy użyciu maszyn wielkoformatowych drukujących na bazie
atramentów ekosolwentowych. Wydruk w rozdzielczości minimum 720 DPI.
Ad. D
Druk na folii zabezpieczony ma być laminatem bezbarwnym. Filtr UV zastosowany
w laminacie ma przedłużać żywotność kolorów grafiki drukowanej solwentowo o minimum
5 lat.
Ad. E
Rama tablicy wykonana z drewna modrzewiowego. Stosowany materiał to modrzew
syberyjski. Drewno czterostronnie strugane, zaoblone krawędzie. Suszone komorowo do
wilgotności 18 % +/- 2 % a następnie impregnowane ciśnieniowo. Sęk zdrowy,
niewypadający. Zastosowane drewno ma posiadać certyfikat FSC (Wykonawca na
wezwanie Zamawiającego przedstawi odpowiedni, aktualny dokument). Dodatkowo całość

konstrukcji ramy zostanie pokryta odpowiednim, dostosowanym do warunków
atmosferycznych impregnatem w danym, ustalonym kolorze. Impregnat ma chronić
drewno przed działaniem czynników atmosferycznych i zabezpiecza przed: sinizną,
grzybami pleśniowymi (w klasie 2 - umiarkowanie zabezpiecza) i owadami. Głęboko
penetrujący, zachowuje naturalny rysunek drewna.
3. Wystawa „Nasze ryby”
1. Zakres merytoryczny wystawy
Wystawa „Nasze ryby” dotyczy składu ichtiofauny Morza Bałtyckiego. Na 23 tablicach zostaną
przedstawione gatunki ryb morskich, słodkowodnych oraz dwuśrodowiskowych występujących
w Bałtyku z wyszczególnieniem wśród nich gatunków chronionych, rzadkich i przemysłowych,
z uwzględnieniem ich roli w ekosystemie Morza Bałtyckiego. W opisach przedstawionych
na poszczególnych tablicach, powinny znaleźć się: krótka charakterystyka gatunku, informacje
dotyczące obecnego stanu populacji wybranych gatunków Morza Bałtyckiego i ich zagrożenia
np. przełowienie, niszczenie siedlisk, chemiczne zanieczyszczenia, przyłów oraz sposoby
i wprowadzane metody czy podejmowane próby niwelowania tych zagrożeń.
2. Przewidywane tytuły tablic:

• Krótka charakterystyka całej wystawy i poruszanych w niej problemów – tablica tytułowa (1
tablica)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Węgorz
Sandacz
Troć
Minóg
Łosoś
Jesiotr
Certa
Niegładzica
Ostrosz
Parposz
Płastuga
Rekinek psi
Skarp
Stornia
Śledź
Szprot
Kur diabeł
Iglicznia
Dorsz
Belona
Babka czarna

Babka bycza
3. Opis techniczny tablic:
Tablica informacyjno-edukacyjna o wymiarach 140 cm x 100 cm (lico) wykonane z materiału typu
DIBOND (A), pokryte folią samoprzylepną (B) zadrukowaną drukiem solwentowym (C) i pokrytą
laminatem UV (D). Tablica obramowana i osadzona na drewnianej konstrukcji nośnej (E), która po

konserwacji elementów nóg zostanie ustawiona w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach na
terenie UG w Helu. Zamawiający posiada 18 fotografii jakie należy użyć do realizacji zamówienia.
Wykonawca zakupi i przekaże Zamawiającemu fotografie przedstawiające następujące gatunki:
sandacz, węgorz, certa, jesiotr, łosoś w ilości 5 sztuk (łącznie), w rozdzielczości minimum 300 DPI dla
CMYK.
Szczegóły techniczne:
Ad. A
DIBOND - sztywna płyta kompozytowa, warstwowa. Warstwa aluminium min. 0,7 mm,
grubość zastosowanej płyty to min. 4 mm.
Ad. B
Samoprzylepna, polimerowa folia PCV, bezbarwna o grubości minimum 70 µm,
wyposażona w szary, pozycjonowalny klej solwentowy, permanentny. Folia ma być
przeznaczona do długookresowych, zewnętrznych ekspozycji grafik zewnętrznych.
Ad. C
Druk solwentowy wykonany przy użyciu maszyn wielkoformatowych drukujących na bazie
atramentów ekosolwentowych. Wydruk w rozdzielczości minimum 720 DPI.
Ad. D
Druk na folii zabezpieczony ma być laminatem bezbarwnym. Filtr UV zastosowany
w laminacie ma przedłużać żywotność kolorów grafiki drukowanej solwentowo o minimum
5 lat.
Ad. E
Konstrukcja nośna tablicy wraz z ramą wykonana z drewna modrzewiowego. Stosowany
materiał to modrzew syberyjski. Drewno czterostronnie strugane, zaoblone krawędzie.
Suszone komorowo do wilgotności 18 % +/- 2 % a następnie impregnowane ciśnieniowo.
Sęk zdrowy, niewypadający. Zastosowane drewno ma posiadać certyfikat FSC
((Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi odpowiedni, aktualny dokument).
Dodatkowo całość konstrukcji ramy zostanie pokryta odpowiednim, dostosowanym do
warunków atmosferycznych impregnatem w danym, ustalonym kolorze. Impregnat chroni
drewno przed działaniem czynników atmosferycznych i zabezpiecza przed: sinizną,
grzybami pleśniowymi (w klasie 2 - umiarkowanie zabezpiecza) i owadami. Głęboko
penetrujący, zachowuje naturalny rysunek drewna. Część podziemna nóg konstrukcji
zostanie zakonserwowana dysperbitem (lub podobnym czynnikiem o podobnym
charakterze) - dyspersyjną hydroizolacyjną masą asfaltowo-kauczukową. Powłoka
zakonserwuje i ochroni drewno przed wilgocią z podłoża przez co przedłuży trwałość
konstrukcji tablicy.
Proponowany projekt tablicy 140 cm x 100 cm w drewnianej konstrukcji w załączniku nr 5.
Projekty graficzne oraz opracowana koncepcja dla wszystkich wystaw mają być przekazane na trzech
nośnikach elektronicznych.

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
………………………………………………
Wykonawca

………………………………………………
Adres

………………………………………………
nr telefonu, adres e-mail

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk
O F E R T A
W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 49/PBP/2017 z dnia 19.12.2017 r. na opracowanie,
zaprojektowanie, wykonanie i montaż trzech wystaw w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele
Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego
użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiam swoją ofertę:
Całkowita cena za realizację całości zamówienia wynosi:
……………………….…………………………… zł brutto,
słownie brutto …………………………………………………….…….złotych,
Deklaruję/my, że przedmiot zamówienia wykonanym/y najpóźniej w przeciągu:
□ 6 tygodni od podpisania umowy – 0 pkt.
□ 5 tygodni od podpisania umowy – 10 pkt.
□ 4 tygodni od podpisania umowy – 30 pkt.
*niepotrzebne skreślić
UWAGA! Brak wyraźnej deklaracji będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w kryterium termin
wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca oświadcza, iż wskazana w ofercie cena, jako cena ryczałtowa została prawidłowo skalkulowana
i obejmuję wszelkie koszty realizacji zadania, wraz z kosztami transportu i montażu we wskazany przez
Zamawiającego miejscu.
Jednocześnie oświadczam, że spełniam warunki określone w zapytaniu ofertowym, zapoznałem się ze
szczegółowymi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz posiadam
niezbędną wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji zamówienia oraz wykonam przedmiot
zamówienia zgodnie ze wskazaną w zapytaniu specyfikację techniczną.
…………………………………, dnia ……………………………….

…………………………………………………………
Pieczątka i podpis oferenta

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
O Ś W I A D C Z E N I E O B R A K U P O W I Ą Z A Ń Z Z A M AW I A J Ą C Y M
Dane oferenta:
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres siedziby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon/ faks: ………………………………………….

Adres e-mail: ..……………………………………………………………..

NIP: ………………………………………………………….

REGON: ……………………………………………………………………….

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:
Ubiegając się o udzielenie zamówienia (zapytanie ofertowe nr 49/PBP/2017) - opracowanie,
zaprojektowanie, wykonanie i montaż trzech wystaw, w ramach realizacji projektu „Przyjaciele Bałtyckiej
Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania
przyrodniczych walorów Pomorza”, nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym –
Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1A.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Fundacją Rozwoju
Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Fundacji lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………………………………………………………………
(data, podpis i pieczątka upełnomocnionego
przedstawiciela Oferenta)

Załącznik nr 4 – wykaz osób

WYKAZ OSÓB
Potwierdzający dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia

Oświadczam, że w ramach realizacji zamówienia będę dysponował/a następującymi osobami zdolnymi do
wykonania zadania polegającego na merytorycznym przygotowaniu wystaw „Okiem mewy”, „Nasze foki”
oraz „Nasze ryby” w ramach zamówienia na opracowanie, zaprojektowanie, wykonanie i montaż trzech
wystaw w ramach projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna
na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:

L.p.
1.
2.
3.

Funkcja w realizacji
zamówienia
opracowanie wystawy
„Nasze ryby”
opracowanie wystawy
„Okiem mewy”
opracowanie wystawy
„Nasze foki”

Imię i nazwisko

wykształcenie

…………………………………………………………………
(data, podpis i pieczątka upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

