Sękocin Stary, 30.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr ZP 2017/09/01

I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Badawczy Leśnictwa
ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
NIP: 525-00-09-200, REGON: 000115832, KRS: 00000039417
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie 850 sztuk koszulek typu „Tshirt” zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
w ramach Projektu pt.: LIFE+ ForBioSensing PL „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów
Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do trzech tygodni od daty podpisania Umowy.
Wykonawca może zaproponować krótszy termin realizacji umowy w formularzu ofertowym.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do zapytania ofertowego.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez Oferenta.
Oferent gwarantuje niezmienność ceny w trakcie realizacji zamówienia.
Do oferty należy załączyć próbki oferowanych koszulek – 3 sztuki: po 1 sztuce T-shirt biały, zielony i
czarny, w rozmiarach S, L, XXL (rozmiary nie mogą się powtarzać) z nadrukiem odpowiadającym
stopniem szczegółowości załączonym logotypom i grafice, wykonanym w technice zgodnej z
opisywaną w zapytaniu ofertowym). Przesłane próbki można będzie odebrać po rozstrzygnięciu
postepowania w siedzibie Zamawiającego.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na
adres: ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn budynek A, pok. 107 do dnia 7 kwietnia 2017 do godz.
12.00.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania ofert złożonych po terminie.
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozpatrywania ofert złożonych przez Oferentów, którzy
wykonywali zlecenia w ciągu ostatnich 3 latach na rzecz Instytutu Badawczego Leśnictwa a którym
naliczona została kara lub nastąpiły opóźnienia w realizacji powierzonych zadań.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert dwuetapowo, na podstawie następujących kryteriów:
1. Etap 1: Jakość przesłanej próbki:
W ramach tego kryterium oceniana będzie:
 jakość szwów – 10 pkt,
 odporność na odbarwienia w praniu (zakłada się 2 prania z suszeniem i prasowaniem,
zgodnie z zaleceniami producenta) – 10 pkt,
 ogólna estetyka wykonania – 10 pkt.
Ocena zostanie dokonana przez trzy osobową komisję wyłonioną z pracowników
Zamawiającego.
Dodatkowy warunek: do etapu 2 zostaną zakwalifikowane koszulki, które zdobędą co najmniej
po 5 punktów, w każdym z w/w kryteriów.
2. Etap 2: Cena
Punkty zostaną przyznane na podstawie następującego wyliczenia:
Cn
Ilość punktów = ------------ x 75 pkt
Cbo
gdzie:
Cn - najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert;
Cbo - cena brutto badanej oferty.
Maksymalna ilość punktów za to kryterium – 75

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie oferty, która uzyska największą liczbę punktów
łącznie za obydwa kryteria oceny.
Oceny ofert dokona komisja powołana przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy załączona próbka nie
będzie spełniała wymagań Zamawiającego.
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VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pani Olga Jasińska pod numerem telefonu 22 7150 348 oraz adresem
email: o.jasinska@ibles.waw.pl.
IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy;
2. Wzór umowy;
3. Opis przedmiotu zamówienia.
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3
05-090 Raszyn

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia ……………… roku, dotyczącego .................
Ja/my niżej podpisani:
1………………………………………..
2………………………………………..
działając w imieniu:
…………………………………………………………………………………………………………………
Nip………………….., Regon…………………….., tel. ………………………………. Email:………………
niniejszym oferujemy realizację zamówienia w zakresie określonym przez IBL.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym,
które otrzymaliśmy w dniu ………………….. r. i uznajemy się związanymi określonymi tam zasadami
postępowania oraz zdobytymi informacjami niezbędnymi do przygotowania oferty.
Ponadto oświadczamy, że:
1. Posiadamy stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia.
3. Dysponujemy potencjałem technicznym oraz ludzkim niezbędnym do realizacji zamówienia.
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy.
6. Oferujemy realizację całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:
netto………………………….…słownie………………………….
brutto …………………………..słownie………………………….
w tym VAT ………………….. słownie …………………………..
7. Oferujemy realizację w terminie …. dni od daty podpisania umowy.
8. Załączniki:
1.
2.
………………… dnia ……………………
……………………………………………………………………
Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy
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Załącznik nr 2
Wzór umowy
UMOWA NR ……………………
zawarta w dniu …………………………….. r. w Sękocinie Starym, pomiędzy:
Instytutem Badawczym Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym przy ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000039417, NIP: 525-00-09-200,
reprezentowanym przez:
dr. hab. Janusza Czerepko, prof. nadzw., Dyrektora IBL
a
…………………………………… z siedzibą w ……………………………., o numerze REGON: …………………………………. oraz
NIP: ………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez
……………………………………………………………………………………………………………..,
w związku z realizacją projektu pt.: „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy
Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych” współfinansowanego ze środków Komisji
Europejskiej w ramach instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ oraz ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), nr umowy z KE: LIFE13 ENV/PL/000048;
Nr umowy z NFOŚiGW: 485/2014/WN10/OP-NM-LF/D” została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie przez Wykonawcę dla
Zamawiającego 850 sztuk koszulek typu „T-shirt” z nadrukami przesłanymi przez Zamawiającego oraz
dostarczenie ich do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. Dostawa koszulek nastąpi w terminie do ……… dni od daty zawarcia Umowy.
3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
§2
Odbiór
1.
2.
3.

Dostawa koszulek zostanie potwierdzona Protokołem odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do
Umowy, sporządzonym przez Zamawiającego.
Odbiór ilościowy i jakościowy nastąpi do 2 dni roboczych od dnia dostarczenia koszulek do miejsca
wskazanego w § 1 ust. 1 Umowy.
Za dzień realizacji przedmiotu Umowy uznany będzie dzień, w którym nastąpi podpisanie przez strony
Umowy Protokołu odbioru.
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§3
Osoby odpowiedzialne za kontakt
1.
2.
3.

4.

Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących
realizacji przedmiotu Umowy oraz do podpisania Protokołu odbioru jest ……………….
Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji przedmiotu Umowy oraz podpisania Protokołu
odbioru Wykonawca wyznacza ……………………
Zmiana osób, o których mowa w ust. 1-2 niniejszego paragrafu nie powoduje zmiany Umowy. Zmiana
następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany i wskazaniu
osoby lub osób do wykonywania czynności określonych w ust. 1-2 niniejszego paragrafu.
Wszelkie pisemne powiadomienia między stronami niniejszej Umowy będą kierowane na następujące
adresy:
1) Zamawiający – …………………………………….,
2) Wykonawca – ……………………………………. .
§4
Wynagrodzenie

1. Za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości ………………… zł. netto (słownie złotych netto:
……………………………………………), powiększone o podatek od towarów i usług VAT w wysokości zgodnej z
obowiązującymi przepisami tj. w łącznej wysokości …………………… zł. brutto (słownie złotych
brutto……………………………………………………………).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałe, nie może ulegać zmianom w trakcie realizacji
Umowy oraz obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy, z
uwzględnieniem podatku od towarów i usług, innych opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i
rabatów.
3. Kwota wymieniona w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa
realizacji przedmiotu Umowy.
4. Zapłata za dostarczone koszulki nastąpi przelewem na konto podane przez Wykonawcę w terminie 14
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury - do której dołączona będzie kopia Protokołu
odbioru.
5. Za termin dokonania płatności uważa się datę złożenia w banku Zamawiającego polecenia przelewu na
rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Wystawiona faktura VAT musi na stronie pierwszej dokumentu zawierać zapis „Zakup w ramach
projektu LIFE13 ENV/PL/000048”.
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§5
Oświadczenia Wykonawcy oraz gwarancja jakości
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie do
wykonania Umowy oraz zobowiązuje się ją wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnym
poziomem wiedzy i techniki.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w Załączniku nr 1 do
Umowy i przy ich uwzględnieniu oraz na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego materiałów i
informacji stworzy Utwory odpowiadające zawartej Umowie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy samodzielnie, przy użyciu własnych
materiałów i narzędzi.
4. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego konsultowania z osobą, o której mowa w § 3 ust. 1, odnośnie
realizacji Przedmiotu Umowy oraz uzyskania każdorazowo zatwierdzenia projektu graficznego przed
przekazaniem do odbioru.
5. Zatwierdzenie projektu graficznego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za prawidłowe i zgodne ze sztuką wykonanie projektu graficznego, w szczególności
za jego wykonanie bez oczywistych omyłek i błędów.
6. Projekt koszulek zostanie w tym celu dostarczony Zamawiającemu w formie elektronicznej w formacie
pdf na adres: o.jasinska@ibles.waw.pl, z kopią do d.korzybski@ibles.waw.pl. Odesłanie projektu
koszulek bez uwag i zastrzeżeń osoby, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy równoznaczne będzie z
zatwierdzeniem projektu, z zastrzeżeniem, że ostateczną podstawą akceptacji projektu kalendarza jest
podpisanie przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń Protokołu odbioru na zasadach określonych w
§ 2 Umowy.
7. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może
odmówić przyjęcia dostawy niezgodnej z wykazem zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
8. Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji na dostarczone koszulki.
§6
Kary
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych w przypadkach
niżej wskazanych:
1) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej
Umowy – kwotę w wysokości 0,5 % ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za
każdy dzień opóźnienia,
2) jeżeli opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 1 ust. 3 Umowy
przekroczy 10 dni, wówczas Zamawiający uprawniony będzie, bez wyznaczania dodatkowego
terminu, do odstąpienia od Umowy w całości lub w części i niezależnie od kary umownej
określonej w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu może żądać zapłaty kary umownej w wysokości
30% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 1 ust. 3,
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3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości
łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 1 ust. 3.
2. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z płatności faktury
VAT wystawionej przez Wykonawcę.
3. W przypadku powstania szkody przenoszącej wysokość kar umownych określonych w Umowie,
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
§7
Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że projekt koszulki będzie stanowił utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego pełne autorskie prawa majątkowe będą
przysługiwały Wykonawcy. Utwory nie będą obciążone jakimikolwiek roszczeniami i prawami osób
trzecich.
2. Ponadto Wykonawca oświadcza, że sporządzone przez niego Utwory, będą stworzone samodzielnie,
będą miały charakter indywidualny i nie będą naruszać praw osób trzecich.
3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, przenosi na rzecz
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworu nieograniczone czasowo
ani terytorialnie, do wykorzystywania na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu systemu i formatu;
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym dla celów wydawniczych i edytorskich;
c) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;
d) publiczne udostępnianie w Polsce i poza jej granicami w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
e) wykorzystywania utworu lub ich dowolnych części do prezentacji;
f) wypożyczanie, najem, dzierżawa, oddanie do bezpłatnego używania;
g) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu;
h) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych,
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
i) sporządzanie wersji obcojęzycznych;
j) dowolnego przetwarzania utworu, w tym na adaptacje, modyfikacje utworu, wykorzystywanie
utworu jako podstawę lub materiał wyjściowy do tworzenia innych utworu w rozumieniu
przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu obejmuje również prawo do korzystania,
pobierania pożytków i rozporządzenia wszelkimi opracowaniami utworu wykonanymi przez
Zamawiającego, na zlecenie Zamawiającego lub za zgodą Zamawiającego bez konieczności uzyskiwania
zgody Wykonawcy.
5. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala
Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich, oraz upoważnia Zamawiającego do
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zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich, w zakresie pól eksploatacji
wskazanych w ust. 3 powyżej.
6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworu nastąpi bezwarunkowo z
chwilą podpisania Protokołu odbioru. Zamawiający otrzyma autorskie prawa majątkowe do utworu
uwzględniających poprawki Zamawiającego jak i do utworu, do którego będą wprowadzone
modyfikacje na etapie jego przekazywania. W okresie od dnia dostarczenia utworu do momentu
podpisania Protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń, Wykonawca zezwala
Zamawiającemu na korzystanie z utworu na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności korzystania z utworu na innych
niż wymienione powyżej polach eksploatacji, przeniesie autorskie prawa majątkowe do Utworów w
drodze osobnej umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
8. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność
nośników, na których utrwalono utwór.
9. Wykonawca na własny koszt przejmie odpowiedzialność Zamawiającego w związku z wszelkimi
roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń, wynikającymi z naruszenia przez
Utwory jakichkolwiek praw własności intelektualnej strony trzeciej.
10. Wykonawca będzie bronić Zamawiającego na swój wyłączny koszt przed każdym pozwem lub
postępowaniem wynikającym z powyższych powodów.
11. Jeśli używanie któregokolwiek z utworu stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub
osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Wykonawca może
na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań
a) uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania utworu lub
b) zmodyfikować dany Utwór tak, żeby był zgodny z Umową, ale wolny od jakichkolwiek wad
lub roszczeń osób trzecich.
§8
Własność
1. Wszelkie dokumenty, materiały i inne będące własnością Zamawiającego, a przekazane Wykonawcy w
celu umożliwienia mu prawidłowej realizacji Umowy, pozostają wyłączną własnością Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może udostępniać materiałów, dokumentów, o których mowa w ust. 1, osobom
trzecim, nie może także ich powielać w całości ani w części bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody
Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie dokumenty, materiały i inne będące
własnością Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po wykonaniu Umowy.
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§9
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej ani przenieść na nią swoich
wierzytelności wynikających z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W przypadku powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za
czynności wykonane przez podwykonawców oraz jego personel, jak za działania i zaniechania własne.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
5. Ewentualne spory między Stronami wynikłe z Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia Umowy wraz z załącznikami 1-3
Załącznik nr 2 - Wzór Protokołu odbioru produktu.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik 1 do Umowy nr ……………………
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia Umowy
1. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie 850 sztuk koszulek typu „Tshirt”. W skład realizacji zamówienia wchodzą dwa warianty koszulek:

-

-

-

-

a. Wariant I (600 sztuk)
Rodzaj materiału – bawełna 100%, typu ring span;
Gramatura – 180-200 g/cm2;
Kolor – (biały, zielony, czarny – zgodnie z załącznikiem 1 do Szczegółowego Opisu przedmiotu
zamówienia) – 200 – białe, 200 – zielone, 200 – czarne;
Koszulki typu unisex;
Rozmiary:
o S i L – 300 sztuk (po 50 w każdym kolorze);
o M – 150 sztuk (po 50 w każdym kolorze);
o XL – 75 sztuk (po 25 w każdym kolorze);
o XXL – 75 sztuk (po 25 w każdym kolorze);
Technika nadruku – sitodruk;
Nadruk z przodu koszulki: full color;
Nadruk z tyłu koszulki: monochromatyczny – zielony na białej koszulce, biały na zielonej i
czarnej koszulce (zgodny z załącznikiem nr 1 do Szczegółowego Opisu przedmiotu
zamówienia).
b. Wariant II (250 sztuk)
Rodzaj materiału – bawełna 100%, typu ring span;
Gramatura – 180-200 g/cm2;
Kolor – (biały – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Szczegółowego Opisu przedmiotu zamówienia )
– 250 sztuk;
Koszulki typu unisex,
Rozmiary:
o S, L, XL – 150 sztuk (po 50 w każdym rozmiarze);
o M – 75 sztuk;
o XXL – 25 sztuk.
Technika nadruku – sitodruk;
Nadruk z przodu koszulki: full color;
Nadruk z tyłu koszulki: do 3 kolorów.
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Wszystkie wydruki próbne projektów graficznych przekazywanych Zamawiającemu do akceptacji,
Wykonawca wykona na swój koszt. Przewiduje się co najmniej jeden wydruk próbny dla każdego z
wariantów, przed zleceniem wydruku całości zamówienia.
Koszulki powinny posiadać certyfikat potwierdzający, że produkty są wolne od substancji
szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka m.in. pestycydów,
chlorofenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych i
ekstrahowanych metali ciężkich.
Wykonawca wykona na koszulce nadruk:
a. Wariant I
- logo programu LIFE, logo Instytutu Badawczego Leśnictwa, logo projektowe oraz logo Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z wytycznymi obowiązującymi przy
realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (zgodnie z załączonymi
materiałami graficznymi, Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu przedmiotu zamówienia)
- grafiki dostarczonej przez Zamawiającego;
- każda koszulka pakowana osobno, w woreczek foliowy.
b. Wariant II
- logo programu LIFE, logo Instytutu Badawczego Leśnictwa, logo projektowe oraz logo Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi przy
realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (zgodnie z załączonymi
materiałami graficznymi, Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu przedmiotu zamówienia) oraz
jubileuszowe logo 25-lecia programu LIFE (zgodnie z załączonymi materiałami graficznymi, Załącznik
nr 3 do Szczegółowego Opisu przedmiotu zamówienia).
- grafiki dostarczonej przez Zamawiającego;
- każda koszulka pakowana osobno, w woreczek foliowy.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wykorzystania projektów nadruków oraz projektów
grafiki jedynie dla celów realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 Wizualizacja koszulki T-shirt,
Załącznik nr 2 Projekt graficzny logo,
Załącznik nr 3 Projekt graficzny logo 25-lecia programu LIFE.
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Załącznik 2 do Umowy nr ……………………

PROTOKÓŁ ODBIORU PRODUKTU
Numer
umowy
Wykonawca
Zamawiający
Miejsce i data
SKŁAD KOMISJI
Ze strony Wykonawcy

Ze strony Zamawiającego

Rozdzielnik :
…………………………………
Instytut Badawczy Leśnictwa
1. Przedmiot odbioru: ……………………………………:
2. Przedmiot odbioru przedstawiono w postaci: …………………….
3. Przedmiot odbioru:
● Odebrano bez Usterek i/lub Wad*
● Odebrano z poniższymi Usterkami i/lub Wadami*
● Nie odebrano zgłaszając jednocześnie poniższe Usterki i/lub Wady*
4. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Ze strony Wykonawcy

Ze strony Zamawiającego
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Załącznik nr 3
Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie 850 sztuk koszulek typu „Tshirt”. W skład realizacji zamówienia wchodzą dwa warianty koszulek:

-

-

-

-

a. Wariant I (600 sztuk)
Rodzaj materiału – bawełna 100%, typu ring span;
Gramatura – 180-200 g/cm2;
Kolor – (biały, zielony, czarny – zgodnie z załącznikiem 1 do Szczegółowego Opisu przedmiotu
zamówienia) – 200 – białe, 200 – zielone, 200 – czarne;
Koszulki typu unisex;
Rozmiary:
o S i L – 300 sztuk (po 50 w każdym kolorze);
o M – 150 sztuk (po 50 w każdym kolorze);
o XL – 75 sztuk (po 25 w każdym kolorze);
o XXL – 75 sztuk (po 25 w każdym kolorze);
Technika nadruku – sitodruk;
Nadruk z przodu koszulki: full color;
Nadruk z tyłu koszulki: monochromatyczny – zielony na białej koszulce, biały na zielonej i
czarnej koszulce (zgodny z załącznikiem nr 1 do Szczegółowego Opisu przedmiotu
zamówienia).
b. Wariant II (250 sztuk)
Rodzaj materiału – bawełna 100%, typu ring span;
Gramatura – 180-200 g/cm2;
Kolor – (biały – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Szczegółowego Opisu przedmiotu zamówienia )
– 250 sztuk;
Koszulki typu unisex,
Rozmiary:
o S, L, XL – 150 sztuk (po 50 w każdym rozmiarze);
o M – 75 sztuk;
o XXL – 25 sztuk.
Technika nadruku – sitodruk;
Nadruk z przodu koszulki: full color;
Nadruk z tyłu koszulki: do 3 kolorów.
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Wszystkie wydruki próbne projektów graficznych przekazywanych Zamawiającemu do akceptacji,
Wykonawca wykona na swój koszt. Przewiduje się co najmniej jeden wydruk próbny dla każdego z
wariantów, przed zleceniem wydruku całości zamówienia.
Koszulki powinny posiadać certyfikat potwierdzający, że produkty są wolne od substancji
szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka m.in. pestycydów,
chlorofenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych i
ekstrahowanych metali ciężkich.
Wykonawca wykona na koszulce nadruk:
a. Wariant I
- logo programu LIFE, logo Instytutu Badawczego Leśnictwa, logo projektowe oraz logo Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z wytycznymi obowiązującymi przy
realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (zgodnie z załączonymi
materiałami graficznymi, Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu przedmiotu zamówienia)
- grafiki dostarczonej przez Zamawiającego;
- każda koszulka pakowana osobno, w woreczek foliowy.
b. Wariant II
- logo programu LIFE, logo Instytutu Badawczego Leśnictwa, logo projektowe oraz logo Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi przy
realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (zgodnie z załączonymi
materiałami graficznymi, Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu przedmiotu zamówienia) oraz
jubileuszowe logo 25-lecia programu LIFE (zgodnie z załączonymi materiałami graficznymi, Załącznik
nr 3 do Szczegółowego Opisu przedmiotu zamówienia).
- grafiki dostarczonej przez Zamawiającego;
- każda koszulka pakowana osobno, w woreczek foliowy.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wykorzystania projektów nadruków oraz projektów
grafiki jedynie dla celów realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 Wizualizacja koszulki T-shirt,
Załącznik nr 2 Projekt graficzny logo,
Załącznik nr 3 Projekt graficzny logo 25-lecia programu LIFE.
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