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Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie 6 makiet – figur bezkręgowców (zwanych
dalej przedmiotem umowy lub towarem) do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
(zwanego dalej ZOO) w ramach zadania pn. „Mikrofauna w powiększeniu – poznać to znaczy zrozumieć
i polubić” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w ramach programu EE-1 pn. „Zadanie z zakresu edukacji ekologicznej”.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Figury są składową częścią ścieżki edukacyjnej adresowanej do dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym i ma na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z ogromna rolą jaką w naszym codziennym
życiu odgrywają bezkręgowce. Figury będą zamontowane na otwartym terenie, dlatego muszą być
wytrzymałe na czynniki mechaniczne, atmosferyczne oraz niekorzystne warunki pogodowe, niskie,
bądź wysokie temperatury.
2. Makiety powinny wiernie odzwierciedlać realne szczegóły budowy wybranych do realizacji
bezkręgowców: chrząszcza, konika polnego, mrówki, komara, pająka krzyżaka i pszczoły.
3. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do produkcji przedstawić Zamawiającemu
ostateczną wizualizację konkretnych modeli bezkręgowców do akceptacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się używać do realizacji zamówienia wyłącznie atestowanych
materiałów.
5. Figury bezkręgowców powinny być wykonane w technice laminatu z trwałych i odpornych
komponentów (np. żywica, włókno szklane).
6. Figury powinny zostać pomalowane w kolorystyce zgodnej z naturalnym wyglądem
prezentowanego bezkręgowca i odpowiednio zabezpieczone odpowiednimi lakierami przed
blaknięciem, zadrapaniami, zarysowaniami i innymi tego typu uszkodzeniami. Zamawiający jest
gotowy konsultować wygląd i kolorystykę konkretnej makiety na każdym etapie jej powstawania.
7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wskazówek i pomocy w montażu lub ustawianiu figur
w ich docelowej lokalizacji na terenie ZOO.
8. Dostarczony przedmiot zamówienia nie może nosić znamion użytkowania i musi być
pełnowartościowy, bez odkształceń, pęknięć, zarysowań, nie uszkodzony mechanicznie,
kompletny.
9. Zamawiający zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć makiety do transportu oraz je dostarczyć
do ZOO i rozładować w konkretnym, wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
10. Wielkość poszczególnych makiet – figur (szer. x wys.):
a) Chrząszcz - ok 3 m x ok 1,5 m
b) Konik polny – ok 5 m x ok 2 m
c) Komar – ok 4 m x ok 2,5 m
d) Pszczoła – 3,5 m x ok 1,5 m
e) Mrówka – 2,5 m x ok 1 m
f) Pająk krzyżak – ok 3 m x ok 1,5 m

