Województwo Śląskie – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego; Projekt LIFE11 NAT/PL/432
ul. Krasickiego 25, 42–500 Będzin; tel. (32)2670423, fax. (32)2670422; www.lifezpkws.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1
do zapytania ofertowego na wydanie 500 sztuk pakietów edukacyjnych w ramach Projektu
LIFE11 NAT/PL/432 pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych,
charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd".
…………………………………………….……
/pieczęć firmowa Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY
Przedstawiam ofertę na wydanie 500 sztuk pakietów edukacyjnych w ramach Projektu
LIFE11 NAT/PL/432 pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych,
charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd".
Nazwa oferenta
Adres oferenta
Cena netto [PLN]

VAT [%]

Cena brutto [PLN]

Cena łączna

.........................................
.........................................
.........................................

Słownie

............................................
............................................
............................................

Forma płatności

Przelew

Termin płatności

Do 31.12.2016 r. (po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia).

Termin realizacji: do 09.12.2016 r.
Potwierdzenie kwalifikacji i doświadczenia:
 informacja o dwóch realizacjach o podobnej formule;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w określonym terminie.
2. W przypadku wyboru złożonej przeze mnie oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Akceptuję wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.
..........................................................
/miejscowość, data/

............................................................................................
/podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy(ów)/

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego lub do odwołania
zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
oferty.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
Wymogi ogólne:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wydanie oraz dostawa 500 sztuk pakietów
edukacyjnych w ramach Projektu LIFE11 NAT/PL/432 pn. „Ochrona cennych przyrodniczo
siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd".
Celem pakietów będzie urozmaicenie zajęć szkolnych oraz przekazanie uczniom pełnej
wiedzy na temat ochrony i odtwarzania siedlisk ciepłolubnych – muraw kserotermicznych
i naskalnych, ich specyfiki oraz gatunków roślin i zwierząt charakterystyczne dla tych
biocenoz. Uczniowie, dzięki pakietom poznają również unikatowe i specyficzne wartości
przyrodnicze i krajobrazowe Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej.
Pakiety edukacyjne zostaną dopasowane do pięciu grup wiekowych: przedszkola, klas 1-3
oraz 4-6, gimnazjum i szkoły średniej.
Wymogi ogólne:
1. Każdy pakiet edukacyjny będzie składał się z elementów:
a. scenariuszy lekcji dla pięciu grup wiekowych,
b. pomocy w formie papierowej: kolorowanek, krzyżówek, wycinanek,
quizów oraz innych,
c. pomocy w formie multimedialnej: prezentacja multimedialna i diaporama
d. zestawu naklejek z wybranymi gatunkami ciepłolubnymi,
e. gry edukacyjnej,
f. koszulki typu T-shirt,
g. opakowania zbiorczego.
2. Nakład: 500 szt.
3. Wykonawca opracuje wszystkie składowe pakietu na podstawie materiałów
przekazanych przez Zamawiającego oraz nawiązując do dotychczasowych wydań
w ramach Projektu LIFE11 NAT/PL/432.
4. Każdy element pakietu będzie opatrzony numerem, nazwą oraz logotypami
Projektu.
5. Wykonawca opracuje samodzielnie szatę graficzną wszystkich elementów pakietów
edukacyjnych wymienionych w punkcie nr 1.
6. Na każdym etapie prac wymagana jest bezwzględna akceptacja Zamawiającego,
w tym po opracowaniu wzoru scenariuszy, pomocy dydaktycznych, zestawu naklejek,
gry, koszulki typu T-shirt, opakowania zbiorczego, itd.
7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe
do wszelkich treści obejmujących pakiet edukacyjny, bez ograniczeń, co do czasu
i terytorium, w zakresie korzystania i rozporządzania nimi, na wszystkich polach
eksploatacji, szczegóły treści umowy dot. autorskich praw majątkowych do wglądu
w siedzibie Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadczy, że materiały i zdjęcia i grafiki (za wyjątkiem przekazanych
przez pracowników ZPKWŚ) nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób
trzecich.
9. Wykonawca przekaże wraz z dziełem formę elektroniczną pakietu edukacyjnego na
nośniku elektronicznym.
10. Termin realizacji do 09.12.2016 r.
11. Dostawa na koszt Wykonawcy do ZPKWŚ Będzin, ul. Krasickiego 25 42-500 Będzin.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego lub do odwołania
zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
oferty.

Województwo Śląskie – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego; Projekt LIFE11 NAT/PL/432
ul. Krasickiego 25, 42–500 Będzin; tel. (32)2670423, fax. (32)2670422; www.lifezpkws.pl

ZAŁĄCZNIK NR 3
Wymogi szczegółowe:
1. Scenariusze lekcji.
Wykonawca opracuje scenariusze lekcji w oparciu o określoną tematykę. Wykonawca
jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z tematyką Projektu LIFE11
NAT/PL/432 pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych,
charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" oraz
programem edukacyjnym ZPKWŚ. Scenariusze należy dostosować dla pięciu grup
wiekowych: przedszkola, klas 1-3 oraz 4-6, gimnazjum i szkoły średniej.
Scenariusze powinny spełniać wymagania w zakresie treści tj. zawierać wymagane
punkty: temat zajęć, cel ogólny, cele operacyjne (szczegółowe) (uczestnik wie,
rozumie, potrafi), metody pracy, formy pracy, przykładowe środki i pomoce
dydaktyczne, przykładowe materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć, czas
trwania zajęć, miejsce realizacji, przebieg zajęć, literatura inne źródła informacji.
Scenariusze należy opracować w oparciu o dostępne wymagania dydaktyczne oraz
dostępne wytyczne. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zatwierdzenie
poprawności przygotowania scenariuszy w wybranym Wojewódzkim Ośrodku
Metodycznym. Materiały pomocnicze (dydaktyczne) będą traktowane jako materiał
dodatkowy do scenariusza.
Wydruk oraz wydanie: format A4, okładka – papier kreda min. 160 gr.; kolor druku
okładki - 4+0; folia lakierowana, środki – papier kreda min. 90 gr.; kolor druku
środka–4+4.
2. Materiały pomocnicze w formie papierowej.
Materiały pomocnicze będą stanowiły uzupełnienie i uatrakcyjnienie scenariuszów
lekcji. Wymagane jest opracowanie materiałów pomocniczych w formie papierowej
np. gry, krzyżówki, wycinanki, quizy w minimalnej ilości trzech sztuk (po jednym
z wybranego rodzaju) dla każdej grupy wiekowej. W sumie należy opracować
piętnaście różnych pomocy naukowych i dostosować je do wieku uczniów. Pomoce
naukowe w formie załączników do scenariuszy.
Wydruk oraz wydanie: format A4, papier min. 90 gr.; kolor druku – 4+4. Wszystkie
scenariusze oraz pomoce w formie papierowej powiązane ze sobą na stałe i opatrzone
okładką.
3. Materiały pomocnicze w formie elektronicznej.
W ramach pakietu edukacyjnego należy przygotować pomoc dydaktyczną w formie
multimedialnej: diaporamy i prezentacji multimedialnej Pomoc multimedialną należy
wykonać w oparciu o materiały Zamawiającego oraz inne Wykonawcy. W przypadku
użycia materiałów dodatkowych Wykonawca potwierdzi autorskie prawa majątkowe
i przekaże je na Zamawiającego zgodnie z zapisami przedmiotu zamówienia oraz
umowy. Czas trwania multimedialnej pomocy dydaktycznej – maksymalnie 15 min.
Wydruk oraz wydanie: prezentacja multimedialna i diaporama zamieszczona na
nośniku typu pendrive lub karcie SD (dane mają zostać wgrane wraz z ich
zabezpieczeniem uniemożliwiającym usuwanie i zmianę wgrywanych danych.
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego lub do odwołania
zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
oferty.
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Możliwość uruchomienia danych bezpośrednio w systemie operacyjnym bez
konieczności instalacji dodatkowych rozszerzeń. Każdy nośnik ma znajdować się
w osobnym tekturowym pudełku.
4. Zestaw naklejek.
Wykonawca wykona zestaw kolorowych naklejek obrazujących gatunki ciepłolubne,
które można spotkać na obszarach muraw kserotermicznych na Wyżynie KrakowskoCzęstochowskiej. Minimalna ilość naklejek to szesnaście sztuk o wymiarach:
szerokość – 7 cm, wysokość – 12 cm. Na każdej naklejce będzie podana nazwa
gatunku polska i łacińska, oraz numer, nazwa, logotypy Projektu, a także dane
beneficjenta. Wykaz gatunków Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy.
Wydruk oraz wydanie: kolor druku - 4+0, podłoże folia samoprzylepna, wykończenie
mat, laminowanie UV, wycinanie- każda naklejka osobno.
5. Gra edukacyjna.
Wykonawca opracuje grę edukacyjną dla kilku uczestników. Przykładowo może być:
gra przygodowa planszową wraz z scenariuszem oraz pionkami i kostką lub gra typu
Memory z minimalną ilością 36 elementów lub gra typu Piotruś, lub inna.
Wykonawca przedstawi do wyboru dwa rodzaje gry edukacyjnej, celem wybory
jednego przez Zamawiającego. Wszystkie gry muszą nawiązywać do tematyki
Projektu.
Wydruk oraz wydanie: w przypadku gry przygodowej plansza formatu min. A3 –
łamana do A4 celem wygodnego chowania do opakowania pakietu edukacyjnego,
wykonana z tektury min. 1,9 mm + kolor druku - 4+0 na papierze kredowym
klejonym do tektury, całość foliowana. W przypadku gry typu Memory lub Piotruś –
poszczególne elementy również wykonane z tektury. Wszystkie gry (o ile jest to
wymagane) w osobnym opakowaniu zbiorczym.
6. Koszulki typu T-shirt.
Koszulka z nadrukiem kolorowym na przodzie koszulki, rozmiar nadruku
maksymalnie 80x60 mm wykonany sitodrukiem. Plus nadruk na ramieniu lub
w innym miejscu z logami techniką sublimacji na floku (cienka naszywka
z meszkiem), rozmiar około 25x25 mm. Koszulka bawełniana o gramaturze
190 /m2Koszulki w kolorze białym. Rozmiary S, M, L, XL, XXL po 100 sztuk każdy
rozmiar.
7. Projekt graficzny elementów pakietów edukacyjnych.
Wykonawca opracuje samodzielnie szatę graficzną wszystkich elementów pakietów
edukacyjnych. Opracowana grafika pakietów edukacyjnych będzie nawiązywała do
dotychczasowych publikacji. Wydanie będzie opatrzone wszystkimi niezbędnymi
logotypami, numerem oraz nazwą Projektu z danymi beneficjenta. Należy przedstawić
minimum dwie propozycje wyglądu każdego z elementów składowych pakietu
edukacyjnego wymienionego w warunkach ogólnych.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego lub do odwołania
zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
oferty.
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8. Opakowanie zbiorcze.
Opakowanie zbiorcze w formie segregatora umożliwiające pomieszczenie całego
pakietu edukacyjnego, w tym koszulki typu T-shirt.
Opakowanie zbiorcze ma zostać umieszczone w torbie papierowej o podwyższonej
sztywności i wytrzymałości, laminowanej z bawełnianym uchwytem.
Dostarczone materiały mają być sprawdzone i skompletowane w gotowe pakiety
(włącznie z włożeniem do torby).
Wydruk oraz wydanie: opakowanie zbiorcze (segregator) sztywna tektura (3 mm)
w oklejce kolor druku - 4+0, folia matowa.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego lub do odwołania
zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
oferty.

