
Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

POIS.02.04.00-00-0006/17: FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 

zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski 

Strona 1 z 3 

             

                                                 

Warszawa dn. 17.04.2019 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

rozeznania rynku pn. „Opracowanie kanwy graficznej materiałów promocyjnych w ramach 

projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i 

priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”” 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

Pytanie 1:  

Ad. II Przedmiot zamówienia: usługa, 1. 

„- opracowanie graficzne materiałów promocyjnych (leafleety, plakaty, ulotki informacyjne), w 
liczbie wymaganej przez Zamawiającego i niezbędnej do obsługi informacyjnej projektu” 
Pyt.: Czy są Państwo w stanie podać widełki w jakich mieściłaby się ilość tego typu 
materiałów, na przykład na podstawie poprzednich lat? 

Odpowiedź: 

leaflety i ulotki informacyjne - co najmniej po dwa typy w roku 2019 i 2020 (w sumie cztery po 

5000 szt. każda), plakaty służące promocji projektu - co najmniej 300 szt. Z uwagi na 

charakter projektu i rodzaj działań promocyjnych Zamawiający zastrzega orientacyjny 

charakter powyższej informacji i możliwą potrzebę przygotowania dodatkowych materiałów 

(i/lub większej liczby materiałów) stąd wiążące dla stron oznaczenie: „w liczbie wymaganej 

przez Zamawiającego i niezbędnej do obsługi informacyjnej projektu”. Wykonawca winien 

uwzględnić powyższe w kalkulacji ostatecznej ceny, łącznie z wyjaśnieniami dotyczącymi 

pytania nr 6. 

Pytanie 2: 
 
Ad. II Przedmiot zamówienia: usługa, 1.  

„-przygotowanie materiałów do wydania broszury informacyjnej, na podstawie informacji 
Zamawiającego, o nakładzie 1500 egzemplarzy (jeden typ)” 
Pyt.: Czy mogą Państwo podać orientacyjną ilość stron, widełki? 
 

Odpowiedź: 

Planowana broszura podsumowująca projekt liczyć będzie 65 - 75 stron, umożliwiając pełną 
prezentacje gatunków objętych projektem, przykładów ich stanowisk oraz prowadzonych 
badań molekularnych. Jednocześnie z uwagi na charakter projektu i rodzaj działań 
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promocyjno-informacyjnych Zamawiający zastrzega orientacyjny charakter powyższej 
informacji. Ostateczna liczba stron broszury podsumowującej projekt będzie zależna m.in. od 
zgromadzonych materiałów graficznych i naukowych opisów, które zostaną dopiero 
wytworzone w toku realizacji projektu. Wykonawca winien uwzględnić powyższe w kalkulacji 
ostatecznej ceny, łącznie z wyjaśnieniami dotyczącymi pytania nr 6. 

 
Pytanie 3: 

Ad. II Przedmiot zamówienia: usługa, 1. 

 
„-przygotowanie filmów informujących o działaniach w projekcie „FlorIntegral - zintegrowana 
ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie 
Polski”, w liczbie nie mniejszej niż 20 do końca trwania projektu z regularnością oddającą 
postępy w jego realizacji i umieszczenia ich na profilach społecznościowych Projektu” 
Pyt.: Prośba o podanie większej ilości szczegółów dotyczących filmów – forma dokumentu, 
wywiadu, wypowiedzi Państwa ekspertów a może mamy założyć udział lektora? 
Najważniejsze informacje, jakie byłyby nam potrzebne do wykonania wyceny to: długość 
filmu, rodzaj materiału, przykłady już zrealizowanych filmów. Czy realizacja materiałów wiąże 
się z realizacją materiałów filmowych poza Warszawą? Jeśli tak to czy wszystkich i jakie 
przykładowo są to lokalizacje?  

Odpowiedź: 

Zamawiający planuje umieszczać filmy w mediach społecznościowych. Zakłada, że będą to 

formy nie dłuższe niż kilkanaście minut, maksymalnie półgodzinne. Powstawać będą na 

podstawie nagrań z terenu, realizowanych przez zespół wyjeżdżający na stanowiska 

naturalnego występowania roślin. Oddzielną tematyką będą nagrania związane z pracami 

laboratoryjnymi w siedzibie PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie. Zamawiający 

preferuje opis w dymkach, komentujące zapis wizualny. Możliwe są także wywiady z 

osobami z zespołu realizującego projekt. Przygotowanie filmów i ich format muszą 

przewidywać wymienne zastosowanie w mediach społecznościowych (YouTube, Facebook) 

oraz przygotowanie form mniejszych na ich podstawie do wykorzystania na profilu Instagram 

projektu, tj. do 60 sekund. Zamawiający nie wyklucza realizacji filmów również poza 

Warszawą, przykładową lokalizacją może być Kampinoski Park Narodowy. Ewentualne 

koszty realizacji filmów poza Warszawą Wykonawca winien uwzględnić w kalkulacji 

ostatecznej ceny (łącznie z wyjaśnieniami dotyczącymi pytania nr 6). 

Pytanie 4: 

Ad. II Przedmiot zamówienia: usługa, 1.  

„- przygotowanie jednej ekspozycji informacyjnej w formie plakatów przedstawiających 
przedmioty ochrony uwzględnione w projekcie, opisującej gatunki, wybrane stanowiska i 
założenia Projektu” 
Pyt.: Jakiego rodzaju miałaby być to ekspozycja? Jaka ilość plakatów jest zakładana 
(szacunkowo)? W jakiej formie należy ja przygotować? Gdzie miałaby być ona 
umiejscowiona? 
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Odpowiedź: 

Ekspozycja będzie miała formę wystawy zdjęć wraz z opisami w ramach 50x70 cm w 

siedzibie Zamawiającego. Szacowana liczba elementów - 40 

 
Pytanie 5: 

Ad. II Przedmiot zamówienia: usługa, 1.  

„- stworzenie bazy danych o obiektach ochrony przyrody w projekcie zawierającej opisy, 
charakterystykę oraz zdjęcia gatunków, a także prowadzenie i sukcesywne powiększanie 
bazy danych na podstawie danych przekazywanych przez Zamawiającego” 
Pyt.: W jakiej formie miałaby zostać przygotowana taka baza? Czy zawierałaby ona 
informacje wyłącznie otrzymane od Państwa? Jaka jest estymowana ilość rekordów?  

Odpowiedź: 

Bazy danych szacowana jest na kilka tysięcy rekordów (do 5 000). Będzie zawierała 

wyłącznie dane otrzymane od Zamawiającego. Opierać powinna się o popularne platformy, 

umożliwiające upublicznienie danych w domenie publicznej. 

Pytanie 6: 

Ad. II Przedmiot zamówienia: usługa, 2. 

 
„ Wynagrodzenie ryczałtowe nie będzie podlegać waloryzacji i zmianom, a całość 
wynagrodzenia płatna będzie po zakończeniu trwania projektu „FlorIntegral - zintegrowana 
ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie 
Polski”. Termin zakończenia projektu - 31.12.2020 r.”  

Pyt.: Rozpoczęcie realizacji umowy ma nastąpić od razu po podpisaniu umowy i trwać do 
końca 202 roku – w związku z tym, zakładając że umowa zostanie podpisana na przełomie 
maja/czerwca przez półtora roku będzie ona realizowana (18 miesięcy). Dopiero po 18 
miesiącach będzie wypłacona całość wynagrodzenia – czy istnieje możliwość zmiany 
sposobu rozliczenia? Naszą propozycją (oczywiście do rozpatrzenia) jest rozliczenie 
miesięczne z uwagi na bardzo długi okres realizacji umowy oraz duże koszty, które 
wykonawca będzie musiał na bieżąco ponosić.  

Odpowiedź: 

Wynagrodzenie ryczałtowe wypłacone będzie jednorazowo (w jednym terminie), po 

zakończeniu projektu, tj. po 31.12.2020 r. Zamawiający nie dopuszcza odstępstwa od tego 

zapisu, w szczególności wynagrodzenia zadaniowego, zaliczek lub innych form dzielenia 

wynagrodzenia. Dla oszacowania ceny potencjalny Wykonawca winien uwzględnić wartość 

wszystkich elementów zamówienia potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a 

także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego zrealizowania zamówienia, z 

uwzględnieniem obowiązujących podatków i/lub innych należności publicznoprawnych. 


