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Opis cech i sposobu przygotowania Próbki 
1. Wprowadzenie 

W poniższym dokumencie zawarto opis sposobu przygotowania i prezentacji Próbki oraz przedstawiono 
kryteria jakościowo – techniczne, które będą podstawą oceny Próbki, którą Wykonawca będzie zobowiązany 
przedłożyć wraz z ofertą. Sposób spełnienia wymagań będzie podlegał praktycznej weryfikacji oraz ocenie 
przez Zamawiającego. 
Oferowane przez Wykonawcę docelowe rozwiązanie musi być wykonane w technologii takiej samej, jak 
prezentowana Próbka. 
Zamawiający informuje, że Próbka nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3. ustawy PZP. 

2. Wymagania dotyczące Próbki 
Próbka powinna zostać przygotowana w postaci: 

1) materiału graficznego - tzn. autorską propozycję grafiki „Świat przyrody”, przygotowaną zgodnie z 
dokumentacją projektową i techniczną oraz materiałami merytorycznymi; próbkę materiału graficznego 
należy złożyć w formie odpowiednio wyskalowanego do formatu A1, wydruku na papierze (1 egz.) oraz w 
formie elektronicznej (2 egz.) na zewnętrznych nośnikach danych jako pliki nieedytowalne (plik w formacie 
*.pdf, lub równoważny). Próbka papierowa i elektroniczna (oraz jej nośnik) nie powinny zawierać 
żadnych oznaczeń Wykonawcy, wskazywać autora próbki, ani wykorzystanej technologii. 
2) materiału multimedialnego/animacji – tzn. autorską propozycję części animacji, wchodzącą w skład 
stanowiska interaktywnego „Jak się lata”. Zaprezentowana próbka powinna być nie dłuższa niż 15 sekund, 
animacja ma być kolorowa, realistyczna. Próbka materiału multimedialnego /animacji należy złożyć w 
formie elektronicznej w 2 egz. na zewnętrznych nośnikach danych jako pliki nieedytowalne (plik w formacie 
*.mov lub równoważny). Próbka oraz jej nośnik nie powinny zawierać żadnych oznaczeń Wykonawcy, 
wskazywać autora próbki, ani wykorzystanej technologii.  

3. Procedura przygotowania i przekazania Próbki 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia Zamawiającemu Próbki zgodnie  
z powyższymi wymaganiami.  

1)  Procedura i forma przekazania próbek 
Próbki, należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie ich zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy 
i zaadresowane do Zamawiającego na adres: Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1; 69-113 Górzyca 
oraz dopisane 
„próbka do oferty na „Wykonanie wystaw i wyposażenia wnętrz oraz wykonanie szczegółowych 
scenariuszy wystaw Ośrodka Muzealno – Edukacyjnego”.  
Próbki mogą zostać złożone za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 
1629), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
Przygotowanie próbki w inny sposób niż opisany będzie traktowane jako niezgodność oferty  
z wymaganiami SIWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 p.2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
Próbka oceniana będzie przez Komisję przetargową powołaną przez Zamawiającego, w trakcie trwania 
prezentacji i po jej zakończeniu na podstawie zgromadzonej dokumentacji procesu prezentacji Próbki. 
W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę wszystkich zaleceń Jakościowych, oferta Wykonawcy 
zostanie odrzucona, ze względu na przedstawienie Próbki nie spełniającej minimalnych oczekiwań 
Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 


