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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi , ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, woj.

podlaskie, tel. 85 6505138, faks 85 6505138.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gornanarew.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa artykułów informacyjno -

promocyjnych oraz oznakowanie Szlaku wodnego Doliny Górnej Narwi na potrzeby realizacji projektu Budowa

małej infrastruktury, służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi - część druga.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Część I

przygotowanie, wydruk i dostawę do siedziby Zamawiającego 5000 sztuk folderów informacyjnych zawierających

informacje i grafiki (w tym zdjęcia) dotyczące projektu Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu

obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi, w tym wykonawca zobowiązany będzie do: 1. przygotowania, w

porozumieniu z Zamawiającym, i przedstawienia mu, w wersji elektronicznej, do akceptacji/wyboru w terminie 5

dni roboczych od dnia zawarcia umowy 3 wizualizacje graficzne okładki opracowania. W przypadku, gdy żadna z

przedstawionych wizualizacji nie uzyska akceptacji Zamawiającego, wykonawca przedstawi do akceptacji

Zamawiającemu kolejną wizualizację graficzną okładki, uwzględniającą uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego

(zgłoszone w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania wizualizacji do akceptacji) w terminie 1 dnia

roboczego. Wizualizacje muszą być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi stosownymi Wytycznymi w

zakresie informacji i promocji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
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Środowisko (logotypy, emblematy i odwołania słowne (w tym m.in. stosowne dla Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego) zastrzeżonymi dla materiałów informacyjno - promocyjnych oraz logotypami,

emblematami i odwołaniami słownymi zastrzeżonymi dla artykułów promocyjnych wykonywanych na potrzeby

projektów dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(uwaga: stosowne oznaczenie produktu znakami i odwołaniami słownymi dla POiIŚ winny być

wydzielone/umiejscowione oddzielnie od stosownych oznaczeń (znaków i odwołań słownych) NFOŚiGW).

Wizualizacje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z aktualnymi wytycznymi Zasady promocji Projektów dla

beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (26.04.2013 r.) wraz z

załącznikami Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji

projektów POIiŚ; Szczegółowy opis emblematu Unii Europejskiej oraz Liternictwo, Strategią Komunikacji

Funduszy Europejskich wraz z załącznikami: Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności, oraz

Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr A/54/5/2011 z dn. 21.12.2011 r.). Wyżej

wymienione dokumenty wraz z logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obowiązującymi

w latach 2007 - 2013 dostępne są do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl

oraz oficjalnym serwisie POIiŚ www.pois.gov.pl (w zakładce Zasady Promocji) oraz na stronie www.nfosigw.gov.pl

2. wykonania łamania i składu treści, redakcji technicznej, korekty, retuszu i obróbki zdjęć (zawartości

opracowania) przekazanych przez Zamawiającego z chwilą podpisania umowy na realizację przedmiotowego

zamówienia (wersja elektroniczna, edytowalna, format *.doc, *.jpg) i przedstawienie, w wersji elektronicznej, do

akceptacji Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych. Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi

uwagi/zastrzeżenia do przygotowanego opracowania w terminie 1 dnia roboczego. W przypadku zgłoszenia

uwag/zastrzeżeń przez Zamawiającego Wykonawca w terminie 1 dnia roboczego przedstawi Zamawiającemu do

akceptacji poprawioną tj. uwzględniającą wszystkie uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego wizualizację treści

opracowania. Wizualizacje muszą być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi stosownymi Wytycznymi w

zakresie informacji i promocji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Środowisko zastrzeżonymi dla materiałów informacyjno - promocyjnych oraz projektów dofinansowanych ze

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wizualizacje należy zaprojektować i

wykonać zgodnie z aktualnymi wytycznymi Zasady promocji Projektów dla beneficjentów Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (26.04.2013 r.) wraz z załącznikami Zasady stosowania

znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ; Szczegółowy

opis emblematu Unii Europejskiej oraz Liternictwo, Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich wraz z

załącznikami: Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności, oraz Instrukcją oznakowania

przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr A/54/5/2011 z dn. 21.12.2011 r.). Wyżej wymienione dokumenty wraz z

logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obowiązującymi w latach 2007 - 2013 dostępne

są do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl oraz oficjalnym serwisie POIiŚ

www.pois.gov.pl (w zakładce Zasady Promocji) oraz na stronie www.nfosigw.gov.pl 3. wydruku (po uzyskaniu

akceptacji, o których mowa powyżej) i dostawy do siedziby Zamawiającego w terminie 24 dni od dnia podpisania
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umowy opracowania w nakładzie 5000 szt. uwzględniającego poniższą specyfikację produktu finalnego: Format:

176 mm x 250 mm (B5); Łączenie stron: klejenie lub zszywanie; Papier: Kreda, w tym okładka: min. 250g/m2 +

folia, wnętrze: min. 170g/m2; Kolorystyka: okładka 4+4, wnętrze 4+4; Objętość stron: 32 ( w tym okładka: 4

strony); Wersja językowa: język polski. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika

Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2 - usługi drukowania i powiązane Część II przygotowanie, wydruk i dostawę do

siedziby Zamawiającego 1000 sztuk plakatów promocyjnych zawierających informacje i grafiki (w tym zdjęcia)

dotyczące projektu Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej

Narwi, w tym wykonawca zobowiązany będzie do: 1. przygotowania, w porozumieniu z Zamawiającym, i

przedstawienia mu, w wersji elektronicznej, do akceptacji/wyboru w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia

umowy 3 wizualizacji graficznych plakatu (w tym wykonania łamania i składu treści, redakcji technicznej, korekty,

retuszu i obróbki zdjęć przekazanych przez Zamawiającego z chwilą podpisania umowy na realizację

przedmiotowego zamówienia (wersja elektroniczna, edytowalna, format *.doc, *.jpg)). W przypadku, gdy żadna z

przedstawionych wizualizacji nie uzyska akceptacji Zamawiającego, wykonawca przedstawi do akceptacji

Zamawiającemu kolejne wizualizacje graficzne plakatu, uwzględniające uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego

(zgłoszone w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania wizualizacji do akceptacji) w terminie 2 dni

roboczych. Wizualizacje muszą być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi stosownymi Wytycznymi w

zakresie informacji i promocji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Środowisko (logotypy, emblematy i odwołania słowne (w tym m.in. stosowne dla Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego) zastrzeżonymi dla materiałów informacyjno - promocyjnych oraz logotypami,

emblematami i odwołaniami słownymi zastrzeżonymi dla artykułów promocyjnych wykonywanych na potrzeby

projektów dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(uwaga: stosowne oznaczenie produktu znakami i odwołaniami słownymi dla POiIŚ winny być

wydzielone/umiejscowione oddzielnie od stosownych oznaczeń (znaków i odwołań słownych) NFOŚiGW).

Wizualizacje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z aktualnymi wytycznymi Zasady promocji Projektów dla

beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (26.04.2013 r.) wraz z

załącznikami Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji

projektów POIiŚ; Szczegółowy opis emblematu Unii Europejskiej oraz Liternictwo, Strategią Komunikacji

Funduszy Europejskich wraz z załącznikami: Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności, oraz

Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr A/54/5/2011 z dn. 21.12.2011 r.). Wyżej

wymienione dokumenty wraz z logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obowiązującymi

w latach 2007 - 2013 dostępne są do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl

oraz oficjalnym serwisie POIiŚ www.pois.gov.pl (w zakładce Zasady Promocji) oraz na stronie www.nfosigw.gov.pl

2. wydruku (po uzyskaniu akceptacji, o których mowa powyżej) i dostawy do siedziby Zamawiającego w terminie

24 dni od dnia podpisania umowy 1000 szt. plakatów uwzględniających poniższą specyfikację produktu finalnego:

Format: A3; Przeznaczenie/ekspozycja plakatu: zewnętrzna; Papier: Odporny na zmienne warunki atmosferyczne

i promienie UV, gramatura min. 130g/m2; Kolorystyka: 4+0; Wersja językowa: język polski;

Kompaktowanie/pakowanie: 6x150szt. + 1x100szt. Zamawiający dopuszcza możliwość skompaktowania paczek
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o zawartości mniejszej ilości sztuk plakatu w paczce, z zastrzeżeniem, że suma egzemplarzy w poszczególnych

paczkach pozwoli uzyskać pożądany efekt (6x150szt. + 1x100szt.), np. 20x50szt., 7x100szt. + 6x50szt. itp.

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2 - usługi

drukowania i powiązane Część III przygotowanie, wydruk i dostawę do siedziby Zamawiającego 5000 sztuk map

turystycznych zawierających informacje i grafiki (w tym zdjęcia) dotyczące projektu Budowa małej infrastruktury

służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi oraz oznaczenie Szlaku wodnego Doliny

Górnej Narwi, w tym wykonawca zobowiązany będzie do: 1. przygotowania, w porozumieniu z Zamawiającym, i

przedstawienia mu, w wersji elektronicznej, do akceptacji w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

wizualizacji graficznej mapy (w tym wykonania łamania i składu treści, redakcji technicznej, korekty, retuszu i

obróbki zdjęć przekazanych przez Zamawiającego z chwilą podpisania umowy na realizację przedmiotowego

zamówienia (wersja elektroniczna, edytowalna, format *.doc, *.jpg). W przypadku, gdy przedstawiona

wizualizacja nie uzyska akceptacji Zamawiającego, wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu kolejne

wizualizacje graficzne mapy, uwzględniające uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego (zgłoszone w terminie 2 dni

roboczych od dnia otrzymania wizualizacji do akceptacji) w terminie 2 dni roboczych. Wizualizacje muszą być

wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi stosownymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji

projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (logotypy, emblematy i

odwołania słowne (w tym m.in. stosowne dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) zastrzeżonymi dla

materiałów informacyjno - promocyjnych oraz logotypami, emblematami i odwołaniami słownymi zastrzeżonymi

dla artykułów promocyjnych wykonywanych na potrzeby projektów dofinansowanych ze środków Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (uwaga: stosowne oznaczenie produktu znakami i

odwołaniami słownymi dla POiIŚ winny być wydzielone/umiejscowione oddzielnie od stosownych oznaczeń

(znaków i odwołań słownych) NFOŚiGW). Wizualizacje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z aktualnymi

wytycznymi Zasady promocji Projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2007 - 2013 (26.04.2013 r.) wraz z załącznikami Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz

projektowania tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ; Szczegółowy opis emblematu Unii Europejskiej oraz

Liternictwo, Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich wraz z załącznikami: Księga Identyfikacji Wizualnej

Narodowej Strategii Spójności, oraz Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr

A/54/5/2011 z dn. 21.12.2011 r.). Wyżej wymienione dokumenty wraz z logotypami Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko obowiązującymi w latach 2007 - 2013 dostępne są do pobrania na stronie

internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl oraz oficjalnym serwisie POIiŚ www.pois.gov.pl (w

zakładce Zasady Promocji) oraz na stronie www.nfosigw.gov.pl 2. wydruku (po uzyskaniu akceptacji, o których

mowa powyżej) i dostawy do siedziby Zamawiającego w terminie 24 dni od dnia podpisania umowy 5000 szt.

map turystycznych uwzględniających poniższą specyfikację produktu finalnego: Format/wielkość mapy: złożonej

11,6cm/21cm (+/-10%), rozłożonej 70cm/21cm (+/-10%); Papier: kreda, mat, gramatura min. 150 g/m2, odporny

na ścieranie/wycieranie w miejscu łamania; Kolorystyka: 4+4; Wersja językowa: język polski; skala 1:100000.

Zakres merytoryczny mapy musi obejmować obszar terytorium Gmin: Narewka, Narew, Suraż, Turośń Kościelna,

Choroszcz i Krypno wraz z wskazanymi fragmentami obszarów gmin sąsiednich, oraz uwzględniać w
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szczególności: oznaczenie granic administracyjnych gmin oraz nazw miejscowości; istniejącej sieci drogowej i

kolejowej; zbiorników i cieków wodnych; terenów leśnych i obszarów zabudowy; oznaczenie przebiegu Szlaku

wodnego Doliny Górnej Narwi (od Zalewu Siemianówka wzdłuż rzeki Narew do miejscowości Góra w Gminie

Krypno) z kilometrażem, oznaczenie miejsc atrakcyjnych turystycznie, w tym w szczególności: punktów informacji

turystycznej, obszarów Parków Narodowych, obszarów chronionych, rezerwatów przyrodniczych, wiat

turystycznych, wież widokowych, przystani kajakowych, pól namiotowych itp. zlokalizowanych wzdłuż szlaku

wodnego Doliny Górnej Narwi w tym wszystkich inwestycji zrealizowanych w ramach projektu Budowa małej

infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi (inwestycje zrealizowane w

ramach przedmiotowego projektu, poza oznaczeniem na mapie, będą dodatkowo opatrzone zdjęciami i krótkimi

informacjami określającymi ich zakres przedmiotowy - 1 równoważnik zdania/zdanie) Klasyfikacja przedmiotu

zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2 - usługi drukowania i powiązane

Część IV wykonanie i dostawę w terminie 24 dni od dnia podpisania umowy do siedziby zamawiającego 7 szt.

tablic informacyjnych o czasie rozkładu zawierających informacje i grafiki (w tym zdjęcia) dotyczące projektu

Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi oraz

oznaczenie Szlaku wodnego Doliny Górnej Narwi, w tym wykonawca zobowiązany będzie do wykonania tablic z

materiału PCV o grubości 5mm, wydruku bezpośredni lub na folii samoprzylepnej (nośnik wydruku klejony do

PCV) przekazanej z chwilą podpisania umowy grafiki (tj. z pliku zawierającego grafikę, jaka ma się znaleźć na

tablicy (format *.cdr)), wykończenie laminatem ochronnym stałym matowym (w przypadku folii samoprzylepnej),

odpornym na warunki atmosferyczne, kolorystyka wydruku: 4+0, format A2, ramy aluminiowej z otworami (w

czterech narożnikach) do montażu (zawieszenia). Część V przygotowanie, wydruk i dostawę z montażem w 14

lokalizacjach województwa podlaskiego tablic oznakowanie Szlaku wodnego Doliny Górnej Narwi zawierających

informacje i grafiki (w tym zdjęcia) dotyczące projektu Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu

obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi oraz oznaczenie Szlaku wodnego Doliny Górnej Narwi, w tym

wykonawca zobowiązany będzie do: 1. przygotowania, w porozumieniu z Zamawiającym, i przedstawienia mu, w

wersji elektronicznej, do akceptacji/wyboru w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy wizualizacji

graficznej tablic (w tym wykonania łamania i składu treści, redakcji technicznej, korekty, retuszu i obróbki zdjęć

przekazanych przez Zamawiającego z chwilą podpisania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia

(wersja elektroniczna, edytowalna, format *.doc, *.jpg)). W przypadku, gdy przedstawiona wizualizacja nie uzyska

akceptacji Zamawiającego, wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu kolejne wizualizacje graficzne

tablic, uwzględniające uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego (zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia

otrzymania wizualizacji do akceptacji) w terminie 2 dni roboczych. Wizualizacje muszą być wykonane zgodnie z

aktualnie obowiązującymi stosownymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów realizowanych w

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (logotypy, emblematy i odwołania słowne (w tym

m.in. stosowne dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) zastrzeżonymi dla materiałów informacyjno

- promocyjnych oraz logotypami, emblematami i odwołaniami słownymi zastrzeżonymi dla artykułów

promocyjnych wykonywanych na potrzeby projektów dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (uwaga: stosowne oznaczenie produktu znakami i odwołaniami

słownymi dla POiIŚ winny być wydzielone/umiejscowione oddzielnie od stosownych oznaczeń (znaków i odwołań
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słownych) NFOŚiGW). Wizualizacje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z aktualnymi wytycznymi Zasady

promocji Projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

(26.04.2013 r.) wraz z załącznikami Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania

tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ; Szczegółowy opis emblematu Unii Europejskiej oraz Liternictwo,

Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich wraz z załącznikami: Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej

Strategii Spójności, oraz Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr A/54/5/2011 z dn.

21.12.2011 r.). Wyżej wymienione dokumenty wraz z logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Środowisko obowiązującymi w latach 2007 - 2013 dostępne są do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa

Środowiska www.mos.gov.pl oraz oficjalnym serwisie POIiŚ www.pois.gov.pl (w zakładce Zasady Promocji) oraz

na stronie www.nfosigw.gov.pl 2. wydruku (po uzyskaniu akceptacji, o których mowa powyżej), dostawy i montażu

w 14 lokalizacjach województwa podlaskiego (miejsca realizacji inwestycji w ramach przedmiotowego projektu, tj.

na terenie gmin: Narewka - 6 lokalizacji (Narewka, Bernacki Most, Lewkowo Stare, Siemianówka x2 lokalizacje,

Tarnopol, Nowa Łuka) , Narew -1, Suraż - 1, Turośń Dolna, Zawady (gm. Turośń Kościelna), Topilec, Śliwno (gm.

Choroszcz), Góra (gm. Krypno) ) w terminie 24 dni od dnia podpisania umowy 14 szt. tablic oznakowanie Szlaku

wodnego Doliny Górnej Narwi uwzględniających poniższą specyfikację produktu finalnego: wykonawca

zobowiązany będzie do wykonania tablic z daszkiem, opartych na konstrukcji z profili metalowych,

zabezpieczonych środkami antykorozyjnymi, pomalowane na kolor niebieski (Konstrukcja wkopana i

zastabilizowana w gruncie, wymiary konstrukcji: wysokość 2m (nad gruntem)) oraz szyldu na blasze - sposób

wykonania: druk na folii monomerycznej błysk (rozdzielczość druku min. 720 dpi) z laminatem monomerycznym

matowym, klejenie na blasze ocynkowanej, gładkiej o grubości min. 0,5mm, kolorystyka: 4+0, wymiaru szyldu

100cm/100cm (+/- 5%). Zakres merytoryczny tablicy winien obejmować mapę obszaru terytorium Gmin:

Narewka, Narew, Suraż, Turośń Kościelna, Choroszcz i Krypno wraz z wskazanymi fragmentami obszarów gmin

sąsiednich, oraz uwzględniać w szczególności: oznaczenie granic administracyjnych gmin oraz nazw

miejscowości; istniejącej sieci drogowej i kolejowej; zbiorników i cieków wodnych; terenów leśnych i obszarów

zabudowy; oznaczenie przebiegu Szlaku wodnego Doliny Górnej Narwi (od Zalewu Siemianówka wzdłuż rzeki

Narew do miejscowości Góra w Gminie Krypno) z kilometrażem, oznaczenie miejsc atrakcyjnych turystycznie, w

tym w szczególności: punktów informacji turystycznej, obszarów Parków Narodowych, obszarów chronionych,

rezerwatów przyrodniczych, wiat turystycznych, wież widokowych, przystani kajakowych, pól namiotowych itp.

zlokalizowanych wzdłuż szlaku wodnego Doliny Górnej Narwi w tym wszystkich inwestycji zrealizowanych w

ramach projektu Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej

Narwi (inwestycje zrealizowane w ramach przedmiotowego projektu, poza oznaczeniem na mapie, będą

dodatkowo opatrzone zdjęciami i krótkimi informacjami określającymi ich zakres przedmiotowy - 1 równoważnik

zdania/zdanie). Uwaga: każda z 14 szt. tablic winna być spersonalizowana do miejsca jej ustawienia, tj. posiadać

stosowne określenie miejsca jej lokalizacji poprzez np. odpowiednie oznaczenie i opis (tu jesteś). Klasyfikacja

przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2 - usługi drukowania i

powiązane.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

6 z 15 2014-08-13 18:05



II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
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lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.gornanarew.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stowarzyszenie Gmin Górnej

Narwi - biuro Stowarzyszenia ul. Lipowa 4 18-106 Turośń Kościelna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2014

godzina 11:00, miejsce: Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi - biuro Stowarzyszenia ul. Lipowa 4 18-106 Turośń

Kościelna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Projekt Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie

Górnej Narwi jest realizowany w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I przygotowanie, wydruk i dostawę do siedziby Zamawiającego 5000 sztuk

folderów informacyjnych zawierających informacje i grafiki (w tym zdjęcia) dotyczące projektu Budowa małej

infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I przygotowanie, wydruk i

dostawę do siedziby Zamawiającego 5000 sztuk folderów informacyjnych zawierających informacje i grafiki

(w tym zdjęcia) dotyczące projektu Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów

chronionych w Dolinie Górnej Narwi, w tym wykonawca zobowiązany będzie do: 1. przygotowania, w

porozumieniu z Zamawiającym, i przedstawienia mu, w wersji elektronicznej, do akceptacji/wyboru w

terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 3 wizualizacje graficzne okładki opracowania. W

przypadku, gdy żadna z przedstawionych wizualizacji nie uzyska akceptacji Zamawiającego, wykonawca

przedstawi do akceptacji Zamawiającemu kolejną wizualizację graficzną okładki, uwzględniającą uwagi i
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zastrzeżenia Zamawiającego (zgłoszone w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania wizualizacji do

akceptacji) w terminie 1 dnia roboczego. Wizualizacje muszą być wykonane zgodnie z aktualnie

obowiązującymi stosownymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów realizowanych w

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (logotypy, emblematy i odwołania słowne (w

tym m.in. stosowne dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) zastrzeżonymi dla materiałów

informacyjno - promocyjnych oraz logotypami, emblematami i odwołaniami słownymi zastrzeżonymi dla

artykułów promocyjnych wykonywanych na potrzeby projektów dofinansowanych ze środków Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (uwaga: stosowne oznaczenie produktu znakami i

odwołaniami słownymi dla POiIŚ winny być wydzielone/umiejscowione oddzielnie od stosownych oznaczeń

(znaków i odwołań słownych) NFOŚiGW). Wizualizacje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z

aktualnymi wytycznymi Zasady promocji Projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko 2007 - 2013 (26.04.2013 r.) wraz z załącznikami Zasady stosowania znaku, budowania ciągu

znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ; Szczegółowy opis emblematu Unii

Europejskiej oraz Liternictwo, Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich wraz z załącznikami: Księga

Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności, oraz Instrukcją oznakowania przedsięwzięć

dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik

nr 2 do uchwały Zarządu nr A/54/5/2011 z dn. 21.12.2011 r.). Wyżej wymienione dokumenty wraz z

logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obowiązującymi w latach 2007 - 2013

dostępne są do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl oraz oficjalnym

serwisie POIiŚ www.pois.gov.pl (w zakładce Zasady Promocji) oraz na stronie www.nfosigw.gov.pl 2.

wykonania łamania i składu treści, redakcji technicznej, korekty, retuszu i obróbki zdjęć (zawartości

opracowania) przekazanych przez Zamawiającego z chwilą podpisania umowy na realizację

przedmiotowego zamówienia (wersja elektroniczna, edytowalna, format *.doc, *.jpg) i przedstawienie, w

wersji elektronicznej, do akceptacji Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych. Zamawiający dokona

akceptacji lub zgłosi uwagi/zastrzeżenia do przygotowanego opracowania w terminie 1 dnia roboczego. W

przypadku zgłoszenia uwag/zastrzeżeń przez Zamawiającego Wykonawca w terminie 1 dnia roboczego

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji poprawioną tj. uwzględniającą wszystkie uwagi i zastrzeżenia

Zamawiającego wizualizację treści opracowania. Wizualizacje muszą być wykonane zgodnie z aktualnie

obowiązującymi stosownymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów realizowanych w

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zastrzeżonymi dla materiałów informacyjno -

promocyjnych oraz projektów dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej. Wizualizacje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z aktualnymi wytycznymi Zasady

promocji Projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

(26.04.2013 r.) wraz z załącznikami Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania

tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ; Szczegółowy opis emblematu Unii Europejskiej oraz

Liternictwo, Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich wraz z załącznikami: Księga Identyfikacji

Wizualnej Narodowej Strategii Spójności, oraz Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik nr 2 do uchwały
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Zarządu nr A/54/5/2011 z dn. 21.12.2011 r.). Wyżej wymienione dokumenty wraz z logotypami Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obowiązującymi w latach 2007 - 2013 dostępne są do pobrania na

stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl oraz oficjalnym serwisie POIiŚ

www.pois.gov.pl (w zakładce Zasady Promocji) oraz na stronie www.nfosigw.gov.pl 3. wydruku (po

uzyskaniu akceptacji, o których mowa powyżej) i dostawy do siedziby Zamawiającego w terminie 24 dni od

dnia podpisania umowy opracowania w nakładzie 5000 szt. uwzględniającego poniższą specyfikację

produktu finalnego: Format: 176 mm x 250 mm (B5); Łączenie stron: klejenie lub zszywanie; Papier: Kreda,

w tym okładka: min. 250g/m2 + folia, wnętrze: min. 170g/m2; Kolorystyka: okładka 4+4, wnętrze 4+4;

Objętość stron: 32 (w tym okładka: 4 strony); Wersja językowa: język polski. Klasyfikacja przedmiotu

zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2 - usługi drukowania i powiązane.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II przygotowanie, wydruk i dostawę do siedziby Zamawiającego 1000 sztuk

plakatów promocyjnych zawierających informacje i grafiki (w tym zdjęcia) dotyczące projektu Budowa małej

infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II przygotowanie, wydruk i

dostawę do siedziby Zamawiającego 1000 sztuk plakatów promocyjnych zawierających informacje i grafiki

(w tym zdjęcia) dotyczące projektu Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów

chronionych w Dolinie Górnej Narwi, w tym wykonawca zobowiązany będzie do: 1. przygotowania, w

porozumieniu z Zamawiającym, i przedstawienia mu, w wersji elektronicznej, do akceptacji/wyboru w

terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 3 wizualizacji graficznych plakatu (w tym wykonania

łamania i składu treści, redakcji technicznej, korekty, retuszu i obróbki zdjęć przekazanych przez

Zamawiającego z chwilą podpisania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia (wersja

elektroniczna, edytowalna, format *.doc, *.jpg)). W przypadku, gdy żadna z przedstawionych wizualizacji nie

uzyska akceptacji Zamawiającego, wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu kolejne

wizualizacje graficzne plakatu, uwzględniające uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego (zgłoszone w terminie 1

dnia roboczego od dnia otrzymania wizualizacji do akceptacji) w terminie 2 dni roboczych. Wizualizacje

muszą być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi stosownymi Wytycznymi w zakresie informacji i

promocji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (logotypy,

emblematy i odwołania słowne (w tym m.in. stosowne dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

zastrzeżonymi dla materiałów informacyjno - promocyjnych oraz logotypami, emblematami i odwołaniami

słownymi zastrzeżonymi dla artykułów promocyjnych wykonywanych na potrzeby projektów

dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (uwaga:

stosowne oznaczenie produktu znakami i odwołaniami słownymi dla POiIŚ winny być

wydzielone/umiejscowione oddzielnie od stosownych oznaczeń (znaków i odwołań słownych) NFOŚiGW).

Wizualizacje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z aktualnymi wytycznymi Zasady promocji Projektów
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dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (26.04.2013 r.) wraz z

załącznikami Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w

promocji projektów POIiŚ; Szczegółowy opis emblematu Unii Europejskiej oraz Liternictwo, Strategią

Komunikacji Funduszy Europejskich wraz z załącznikami: Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii

Spójności, oraz Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr A/54/5/2011 z

dn. 21.12.2011 r.). Wyżej wymienione dokumenty wraz z logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Środowisko obowiązującymi w latach 2007 - 2013 dostępne są do pobrania na stronie internetowej

Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl oraz oficjalnym serwisie POIiŚ www.pois.gov.pl (w zakładce

Zasady Promocji) oraz na stronie www.nfosigw.gov.pl 2. wydruku (po uzyskaniu akceptacji, o których mowa

powyżej) i dostawy do siedziby Zamawiającego w terminie 24 dni od dnia podpisania umowy 1000 szt.

plakatów uwzględniających poniższą specyfikację produktu finalnego: Format: A3;

Przeznaczenie/ekspozycja plakatu: zewnętrzna; Papier: Odporny na zmienne warunki atmosferyczne i

promienie UV, gramatura min. 130g/m2; Kolorystyka: 4+0; Wersja językowa: język polski;

Kompaktowanie/pakowanie: 6x150szt. + 1x100szt. Zamawiający dopuszcza możliwość skompaktowania

paczek o zawartości mniejszej ilości sztuk plakatu w paczce, z zastrzeżeniem, że suma egzemplarzy w

poszczególnych paczkach pozwoli uzyskać pożądany efekt (6x150szt. + 1x100szt.), np. 20x50szt.,

7x100szt. + 6x50szt. itp. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień

(CPV): 79.80.00.00-2 - usługi drukowania i powiązane.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III przygotowanie, wydruk i dostawę do siedziby Zamawiającego 5000 sztuk map

turystycznych zawierających informacje i grafiki (w tym zdjęcia) dotyczące projektu Budowa małej infrastruktury

służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi oraz oznaczenie Szlaku wodnego Doliny

Górnej Narwi.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III przygotowanie, wydruk i

dostawę do siedziby Zamawiającego 5000 sztuk map turystycznych zawierających informacje i grafiki (w

tym zdjęcia) dotyczące projektu Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych

w Dolinie Górnej Narwi oraz oznaczenie Szlaku wodnego Doliny Górnej Narwi, w tym wykonawca

zobowiązany będzie do: 1. przygotowania, w porozumieniu z Zamawiającym, i przedstawienia mu, w wersji

elektronicznej, do akceptacji w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy wizualizacji graficznej

mapy (w tym wykonania łamania i składu treści, redakcji technicznej, korekty, retuszu i obróbki zdjęć

przekazanych przez Zamawiającego z chwilą podpisania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia

(wersja elektroniczna, edytowalna, format *.doc, *.jpg). W przypadku, gdy przedstawiona wizualizacja nie

uzyska akceptacji Zamawiającego, wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu kolejne

wizualizacje graficzne mapy, uwzględniające uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego (zgłoszone w terminie 2
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dni roboczych od dnia otrzymania wizualizacji do akceptacji) w terminie 2 dni roboczych. Wizualizacje

muszą być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi stosownymi Wytycznymi w zakresie informacji i

promocji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (logotypy,

emblematy i odwołania słowne (w tym m.in. stosowne dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

zastrzeżonymi dla materiałów informacyjno - promocyjnych oraz logotypami, emblematami i odwołaniami

słownymi zastrzeżonymi dla artykułów promocyjnych wykonywanych na potrzeby projektów

dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (uwaga:

stosowne oznaczenie produktu znakami i odwołaniami słownymi dla POiIŚ winny być

wydzielone/umiejscowione oddzielnie od stosownych oznaczeń (znaków i odwołań słownych) NFOŚiGW).

Wizualizacje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z aktualnymi wytycznymi Zasady promocji Projektów

dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (26.04.2013 r.) wraz z

załącznikami Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w

promocji projektów POIiŚ; Szczegółowy opis emblematu Unii Europejskiej oraz Liternictwo, Strategią

Komunikacji Funduszy Europejskich wraz z załącznikami: Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii

Spójności, oraz Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr A/54/5/2011 z

dn. 21.12.2011 r.). Wyżej wymienione dokumenty wraz z logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Środowisko obowiązującymi w latach 2007 - 2013 dostępne są do pobrania na stronie internetowej

Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl oraz oficjalnym serwisie POIiŚ www.pois.gov.pl (w zakładce

Zasady Promocji) oraz na stronie www.nfosigw.gov.pl 2. wydruku (po uzyskaniu akceptacji, o których mowa

powyżej) i dostawy do siedziby Zamawiającego w terminie 24 dni od dnia podpisania umowy 5000 szt. map

turystycznych uwzględniających poniższą specyfikację produktu finalnego: Format/wielkość mapy: złożonej

11,6cm/21cm (+/-10%), rozłożonej 70cm/21cm (+/-10%); Papier: kreda, mat, gramatura min. 150 g/m2,

odporny na ścieranie/wycieranie w miejscu łamania; Kolorystyka: 4+4; Wersja językowa: język polski; skala

1:100000. Zakres merytoryczny mapy musi obejmować obszar terytorium Gmin: Narewka, Narew, Suraż,

Turośń Kościelna, Choroszcz i Krypno wraz z wskazanymi fragmentami obszarów gmin sąsiednich, oraz

uwzględniać w szczególności: oznaczenie granic administracyjnych gmin oraz nazw miejscowości;

istniejącej sieci drogowej i kolejowej; zbiorników i cieków wodnych; terenów leśnych i obszarów zabudowy;

oznaczenie przebiegu Szlaku wodnego Doliny Górnej Narwi (od Zalewu Siemianówka wzdłuż rzeki Narew

do miejscowości Góra w Gminie Krypno) z kilometrażem, oznaczenie miejsc atrakcyjnych turystycznie, w

tym w szczególności: punktów informacji turystycznej, obszarów Parków Narodowych, obszarów

chronionych, rezerwatów przyrodniczych, wiat turystycznych, wież widokowych, przystani kajakowych, pól

namiotowych itp. zlokalizowanych wzdłuż szlaku wodnego Doliny Górnej Narwi w tym wszystkich inwestycji

zrealizowanych w ramach projektu Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów

chronionych w Dolinie Górnej Narwi (inwestycje zrealizowane w ramach przedmiotowego projektu, poza

oznaczeniem na mapie, będą dodatkowo opatrzone zdjęciami i krótkimi informacjami określającymi ich

zakres przedmiotowy - 1 równoważnik zdania/zdanie) Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2 - usługi drukowania i powiązane.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część IV wykonanie i dostawę w terminie 24 dni od dnia podpisania umowy do siedziby

zamawiającego 7 szt. tablic informacyjnych o czasie rozkładu zawierających informacje i grafiki (w tym zdjęcia)

dotyczące projektu Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej

Narwi oraz oznaczenie Szlaku wodnego Doliny Górnej Narwi.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część IV wykonanie i dostawę w

terminie 24 dni od dnia podpisania umowy do siedziby zamawiającego 7 szt. tablic informacyjnych o czasie

rozkładu zawierających informacje i grafiki (w tym zdjęcia) dotyczące projektu Budowa małej infrastruktury

służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi oraz oznaczenie Szlaku wodnego

Doliny Górnej Narwi, w tym wykonawca zobowiązany będzie do wykonania tablic z materiału PCV o

grubości 5mm, wydruku bezpośredni lub na folii samoprzylepnej (nośnik wydruku klejony do PCV)

przekazanej z chwilą podpisania umowy grafiki (tj. z pliku zawierającego grafikę, jaka ma się znaleźć na

tablicy (format *.cdr)), wykończenie laminatem ochronnym stałym matowym (w przypadku folii

samoprzylepnej), odpornym na warunki atmosferyczne, kolorystyka wydruku: 4+0, format A2, ramy

aluminiowej z otworami (w czterech narożnikach) do montażu (zawieszenia)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część V przygotowanie, wydruk i dostawę z montażem w 14 lokalizacjach województwa

podlaskiego tablic oznakowanie Szlaku wodnego Doliny Górnej Narwi zawierających informacje i grafiki (w tym

zdjęcia) dotyczące projektu Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w

Dolinie Górnej Narwi oraz oznaczenie Szlaku wodnego Doliny Górnej Narwi.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część V przygotowanie, wydruk i

dostawę z montażem w 14 lokalizacjach województwa podlaskiego tablic oznakowanie Szlaku wodnego

Doliny Górnej Narwi zawierających informacje i grafiki (w tym zdjęcia) dotyczące projektu Budowa małej

infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi oraz oznaczenie

Szlaku wodnego Doliny Górnej Narwi, w tym wykonawca zobowiązany będzie do: 1. przygotowania, w

porozumieniu z Zamawiającym, i przedstawienia mu, w wersji elektronicznej, do akceptacji/wyboru w

terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy wizualizacji graficznej tablic (w tym wykonania łamania i

składu treści, redakcji technicznej, korekty, retuszu i obróbki zdjęć przekazanych przez Zamawiającego z

chwilą podpisania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia (wersja elektroniczna, edytowalna,

format *.doc, *.jpg)). W przypadku, gdy przedstawiona wizualizacja nie uzyska akceptacji Zamawiającego,

wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu kolejne wizualizacje graficzne tablic, uwzględniające

uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego (zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wizualizacji
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do akceptacji) w terminie 2 dni roboczych. Wizualizacje muszą być wykonane zgodnie z aktualnie

obowiązującymi stosownymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów realizowanych w

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (logotypy, emblematy i odwołania słowne (w

tym m.in. stosowne dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) zastrzeżonymi dla materiałów

informacyjno - promocyjnych oraz logotypami, emblematami i odwołaniami słownymi zastrzeżonymi dla

artykułów promocyjnych wykonywanych na potrzeby projektów dofinansowanych ze środków Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (uwaga: stosowne oznaczenie produktu znakami i

odwołaniami słownymi dla POiIŚ winny być wydzielone/umiejscowione oddzielnie od stosownych oznaczeń

(znaków i odwołań słownych) NFOŚiGW). Wizualizacje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z

aktualnymi wytycznymi Zasady promocji Projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko 2007 - 2013 (26.04.2013 r.) wraz z załącznikami Zasady stosowania znaku, budowania ciągu

znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ; Szczegółowy opis emblematu Unii

Europejskiej oraz Liternictwo, Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich wraz z załącznikami: Księga

Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności, oraz Instrukcją oznakowania przedsięwzięć

dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik

nr 2 do uchwały Zarządu nr A/54/5/2011 z dn. 21.12.2011 r.). Wyżej wymienione dokumenty wraz z

logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obowiązującymi w latach 2007 - 2013

dostępne są do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl oraz oficjalnym

serwisie POIiŚ www.pois.gov.pl (w zakładce Zasady Promocji) oraz na stronie www.nfosigw.gov.pl 2.

wydruku (po uzyskaniu akceptacji, o których mowa powyżej), dostawy i montażu w 14 lokalizacjach

województwa podlaskiego (miejsca realizacji inwestycji w ramach przedmiotowego projektu, tj. na terenie

gmin: Narewka - 6 lokalizacji (Narewka, Bernacki Most, Lewkowo Stare, Siemianówka x2 lokalizacje,

Tarnopol, Nowa Łuka) , Narew -1, Suraż - 1, Turośń Dolna, Zawady (gm. Turośń Kościelna), Topilec, Śliwno

(gm. Choroszcz), Góra (gm. Krypno) ) w terminie 24 dni od dnia podpisania umowy 14 szt. tablic

oznakowanie Szlaku wodnego Doliny Górnej Narwi uwzględniających poniższą specyfikację produktu

finalnego: wykonawca zobowiązany będzie do wykonania tablic z daszkiem, opartych na konstrukcji z profili

metalowych, zabezpieczonych środkami antykorozyjnymi, pomalowane na kolor niebieski (Konstrukcja

wkopana i zastabilizowana w gruncie, wymiary konstrukcji: wysokość 2m (nad gruntem)) oraz szyldu na

blasze - sposób wykonania: druk na folii monomerycznej błysk (rozdzielczość druku min. 720 dpi) z

laminatem monomerycznym matowym, klejenie na blasze ocynkowanej, gładkiej o grubości min. 0,5mm,

kolorystyka: 4+0, wymiaru szyldu 100cm/100cm (+/- 5%). Zakres merytoryczny tablicy winien obejmować

mapę obszaru terytorium Gmin: Narewka, Narew, Suraż, Turośń Kościelna, Choroszcz i Krypno wraz z

wskazanymi fragmentami obszarów gmin sąsiednich, oraz uwzględniać w szczególności: oznaczenie granic

administracyjnych gmin oraz nazw miejscowości; istniejącej sieci drogowej i kolejowej; zbiorników i cieków

wodnych; terenów leśnych i obszarów zabudowy; oznaczenie przebiegu Szlaku wodnego Doliny Górnej

Narwi (od Zalewu Siemianówka wzdłuż rzeki Narew do miejscowości Góra w Gminie Krypno) z

kilometrażem, oznaczenie miejsc atrakcyjnych turystycznie, w tym w szczególności: punktów informacji

turystycznej, obszarów Parków Narodowych, obszarów chronionych, rezerwatów przyrodniczych, wiat
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turystycznych, wież widokowych, przystani kajakowych, pól namiotowych itp. zlokalizowanych wzdłuż szlaku

wodnego Doliny Górnej Narwi w tym wszystkich inwestycji zrealizowanych w ramach projektu Budowa małej

infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi (inwestycje

zrealizowane w ramach przedmiotowego projektu, poza oznaczeniem na mapie, będą dodatkowo opatrzone

zdjęciami i krótkimi informacjami określającymi ich zakres przedmiotowy - 1 równoważnik zdania/zdanie).

Uwaga: każda z 14 szt. tablic winna być spersonalizowana do miejsca jej ustawienia, tj. posiadać stosowne

określenie miejsca jej lokalizacji poprzez np. odpowiednie oznaczenie i opis (tu jesteś). Klasyfikacja

przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2 - usługi drukowania i

powiązane.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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