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ZAPYTANIE OFERTOWE: 

Koordynacja logistyczna, przygotowanie techniczne i złożenie kompletnego wniosku o 
dofinansowanie, zgodnego z warunkami naboru wniosków dla programu "LIFE Environmental 
Governance & Information"  oraz zasadami dofinansowania i wyboru przedsięwzięć, oraz 
wsparcie przy weryfikacji wniosku partnerskiego. 

 

I. Zamawiający 

Fundacja WWF Polska, ul. M. Gandhiego 3, 02-645 Warszawa        
Tel.: +48 22 849 84 69, fax: +48 22 646 36 72 
www.wwf.pl 
 
Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami w zakresie niniejszego zapytania ofertowego jest 
Antoni Łoziński, Tel.: +48 22 849 84 69 wew. 106; mail: alozinski@wwf.pl  
 
II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest (1) koordynacja logistyczna, przygotowanie techniczne i złożenie 

pełnego wniosku o dofinansowanie, zgodnego z warunkami naboru wniosków dla programu „LIFE 

Environmental Governance & Information” 

(http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm) oraz zgodnie z zasadami 

dofinansowania i wyboru przedsięwzięć, w ramach ‘2017 Call for proposals for LIFE Grants’ oraz (2) 

weryfikacja przygotowanego przez lidera wniosku pod kątem wymagań formalnych partnera, w 

ramach ‘2017 Call for proposals for LIFE Grants’ 

 

III. Zakres i realizacja zamówienia. 

Zadaniem wykonawcy jest m.in.: 

1) Złożenie kompletnego wniosku w języku angielskim o dofinansowanie w ramach ‘2017 Call for 
proposals for LIFE Grants’, którego część merytoryczna i budżetowa będzie przygotowana przez 
Zamawiającego; 
a) Wniosek musi być zgodny z warunkami naboru wniosków dla programu LIFE Environmental 

Governance & Information: 
(http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm), oraz zasadami 
dofinansowania i wyboru przedsięwzięć. 

2) Weryfikacja wniosku przygotowanego w języku angielskim (pod względem formalnym i 
spójności) przez lidera składającego wniosek o dofinansowanie w ramach:  ‘2017 Call for 
proposals for LIFE Grants’; 

Wykonawca przedstawia cenę za wykonanie całości zlecenia zgodnie z formularzem oferty 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

 
IV. Termin i miejsce wykonania zamówienie 

http://www.wwf.pl/


 
            

  

 

Termin realizacji zamówienia:  
od dnia zawarcia umowy do dnia 14.09.2017r. z założeniem że wykonawca będzie miał przynajmniej 
30 dni kalendarzowych na wykonanie umowy 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu  

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują specjalistą spełniającym 
poniższe kryteria: 

a. Doświadczenie w pisaniu wniosków o dofinansowanie w ramach programu LIFE 
(przedstawione jako ilość złożonych/napisanych przez wykonawcę wniosków LIFE w zał. nr 4 
oraz ilości złożonych/napisanych przez wykonawcę wniosków LIFE, które uzyskały 
dofinansowanie); 

b. znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym; 
c. składając ofertę akceptuje treść zamówienia bez zastrzeżeń 
d. nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (wg zał. nr 2) 

 
VI. Opis przygotowania oferty 

 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym (maszynowym, 

komputerowym etc.). 

2) Oferta musi odpowiadać na treści  niniejszego zapytania ofertowego 

3) Wykonawca musi przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty wyszczególnione w zapytaniu 

ofertowym. 

4) Oferta wraz z oświadczeniami wykonawcy, musi być podpisana przez osoby uprawnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszelkie podpisy powinny być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (czytelne imię i 

nazwisko, bądź pieczątka imienna z podpisem nieczytelnym). W przypadku składania podpisu 

przez pełnomocnika dodatkowo należy złożyć dokument pełnomocnictwa.  

5) Podana w ofercie kwota musi być wyrażona w PLN brutto. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszego zapytania ofertowego 

6) Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania. 

7) Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

VII. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków 

 

1) Formularz ofertowy wykonawcy (zał. nr 1) 

2) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (zał. nr 2) 

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3) 

4) Wykaz doświadczenia wykonawcy (zał. nr 4) 
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VIII. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy 

 

1) Zamawiający dokona wyboru oferty według następujących kryteriów: cena – 70%, 

doświadczenie w pisaniu wniosków LIFE – 30%. Według poniższego wzoru 

 

Gdzie: 

X – Całkowita ocena (maks. 100 pkt.) 

Cmin – Najniższa cena wśród ofert 

 Co – Cena aktualnie analizowanej oferty 

 No – Ilość złożonych wniosków przez 

 danego oferenta 

 Nmaks – Najwyższa ilość wniosków 

 złożonych przez któregokolwiek z 

oferentów 

Ndo – Ilość złożonych wniosków przez 

danego oferenta, które uzyskały 

dofinansowanie 

Ndmaks – Najwyższa ilość złożonych 

wniosków, które otrzymały 

dofinansowanie przez któregokolwiek z 

oferentów 

 

2) Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taką samą najniższą cenę i tę samą ilość 

wniosków w wykazie doświadczenia wykonawcy, Zostanie wybrana oferta, która wcześniej 

wpłynęła do Zamawiającego. 

 
 
IX. Sposób i termin składania ofert 

 

Ofertę należy wysłać w formie pisemnej, drogą pocztową, elektroniczną lub osobiście do siedziby 

Zamawiającego na adres: 

 

Fundacja WWF Polska 

Ul. Mahatmy Gandhiego 3, 

02-645 Warszawa 

 

Adres mailowy: alozinski@wwf.pl 

 

W terminie do: 8.08.2017r., do godziny 12:00, decyduje data wpływu oferty 

 

W temacie wiadomości lub na kopercie należy dopisać:  

„Zapytanie ofertowe nr 01/08/17/AŁ z dn. 01.08.2017 r.” 

 

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

mailto:alozinski@wwf.pl


 
            

  

 

 

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za realizację zamówienia i wyznaczoną do kontaktów z 
Wykonawcami w zakresie niniejszego zapytania ofertowego jest: 
Antoni Łoziński, Tel.: +48 785 120 281; mail: alozinski@wwf.pl  
 

XI. Uwagi końcowe  

 

1) Zamawiający wymaga, aby w celu wypełniania zadań i obowiązków, o których mowa wyżej,   

Wykonawca zapewnił w trakcie trwania umowy dyspozycyjność w zakresie niezbędnym do 

prawidłowej realizacji obowiązków.  

2) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać powierzone mu zadania w terminach 

gwarantujących ich należyte wykonanie, z należytą starannością wymaganą przy świadczeniu 

tego rodzaju usług. 

 

XII. Załączniki do zapytania ofertowego  

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory: 
 

Oznaczenie załącznika Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wykonawcy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia wykonawcy  

 


