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Fundacja WWF Polska        Tel.: +48 22 849 84 69 

ul. M. Gandhiego 3      Fax: +48 22 646 36 72  

02-645 Warszawa        www.wwf.pl 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 01/09/2018DOP-SJ 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonanie opracowania naukowego pt. "Wielkość areałów osobniczych jako składnik 
oceny zagęszczenia wilków w oparciu o genetyczną identyfikację osobników na 

stanowiskach monitoringowych  w różnych regionach Polski" 
 
I. Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na wykonaniu opracowania naukowego pt. "Wielkość 
areałów osobniczych jako składnik oceny zagęszczenia wilków w oparciu o genetyczną identyfikację 
osobników na stanowiskach monitoringowych  w różnych regionach Polski". 
 

II. Zakres i realizacja zamówienia 

Kontekst projektu: 

 

Na zlecenie WWF Polska w 2012 roku było przygotowane opracowanie pt. MONITORING WILKA CANIS 
LUPUS W POLSCE zawierające propozycje prowadzenia monitoringu tego gatunku na terenie naszego 
kraju. Część zawartych tam informacji wykorzystywana jest praktycznie w ramach   pilotażowego 
projektu  „Monitoringu rysia i wilka w Polsce”   realizowanego na zlecenie  Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska (GIOŚ).   

 

Jednym z głównych problemów szacowania liczebności w oparciu o genetyczną identyfikację 
osobników na wyznaczonych obszarach (np. obszary Natura 2000) jest rozbieżność między granicami 
obszaru inwentaryzacji a efektywną wielkością obszaru zbierania próbek, która jest uzależniona od 
wielkości areałów osobniczych. Określanie liczebności w granicach wyznaczonych obszarów może 
prowadzić do zawyżania zagęszczeń tych drapieżników. Na wielkości areałów osobników ma wpływ ich 
status socjalny oraz warunki środowiskowe, które w różnych regionach Polski różnią się istotnie. 
Dlatego też jest pilna potrzeba określenia efektywnej wielkości obszarów monitoringowych w oparciu 
o dane dotyczące wielkości areałów osobniczych. 

 

Zakres i realizacja zamówienia 

 

I. Opracowanie powinno być oparte o analizę niepublikowanych danych dotyczących 
wielkości areałów osobniczych co najmniej 5 osobników wilka odłowionych w granicach 
tego samego obszaru Natura 2000. Status socjalny badanych telemetrycznie osobników 
będących członkami watah powinien być określony w oparciu o analizę ich wzajemnego 
pokrewieństwa. Pokrewieństwo tych osobników powinno być określone na podstawie 
analizy  profili genetycznych uzyskanych z co najmniej 100 z sukcesem zgenotypowanych 
próbek, które były zbierane metodami nieinwazyjnymi. Profile genetycznych osobników 
powinny zostać określone przy użyciu co najmniej 7 markerów mikrosatelitarnego 
autosomalnego DNA, w tym przy użyciu markerów REN105L03, REN145P07, REN199O08, 
REN69B24, REN94H15, REN316E23 i CPH9, a płeć osobników powinna być określona na 
podstawie badania markera ZFX/ZFY.  
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II. Raport naukowy powinien zawierać: 
1) opis metodyki przeprowadzonych badań telemetrycznych i genetycznych  
2) opis osiągniętych wyników badań, w tym zestawienie danych dotyczących wielkości 

areałów badanych telemetrycznie osobników wilka oraz ich statusu socjalnego, 
3) zestawienie wyników opublikowanych już w czasopismach naukowych danych 

dotyczących wielkości areałów osobniczych wilków z terenu Polski, 
4) analizę potencjalnego wpływu wielkości areałów osobniczych na ocenę zagęszczenia 

wilków prowadzoną w oparciu o genetyczna identyfikację osobników na obszarach 
monitoringowych, 

5) wnioski z przeprowadzonej analizy, do wykorzystania w praktyce monitoringu wilków. 

 

III.  Termin wykonania zamówienia.  

Zamówienie będzie realizowane w terminie 15.10.2018 r. - 31.05.2019 r.  

 

IV.  Warunki udziału w postępowaniu  

1. W niniejszym postępowaniu zgłaszać oferty mogą Wykonawcy spełniający wszystkie warunki 
opisane poniżej: 

1) składając ofertę akceptują treść zamówienia bez zastrzeżeń; 

2) Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi na rzecz WWF, zgodnie z najwyższymi standardami, 
zachowując należytą profesjonalną staranność i uwzględniając specyfikę działalności i interes 
Zamawiającego, będącego organizacją pozarządową działającą na rzecz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego; 

3) Wykonawca dysponuje specjalistą z wykształceniem przyrodniczym (np. biologia, leśnictwo, 
ochrona środowiska), który posiada doświadczenie w zakresie monitoringu dużych drapieżników 
z zastosowaniem metod genetycznych, udokumentowane co najmniej 3 raportami i/lub 
publikacjami w tej dziedzinie.  

4) Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe 
wykonanie zamówienia; 

5) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie jest powiązany z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo (wg zał. nr 2 i zał. nr 3). 

6) Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej co inny wykonawca, który złożył odrębną 
ofertę w niniejszym zapytaniu ofertowym; w przypadku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu. (wg. zał. nr 4). 

 
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie 
spełnia” na podstawie Formularza ofertowego oraz oświadczeń złożonych wraz z ofertą (według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1, 2, 3  i nr 4 do niniejszego zapytania). 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia powyższych informacji i żądania od 
Wykonawców dowodów w powyższym zakresie na etapie oceny ofert. W przypadku nieprzedłożenia 
takich dowodów lub nie potwierdzenia przez nie warunków oferta takiego Wykonawcy zostanie 
odrzucona z postępowania.    
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień lub uzupełnień jeżeli nie naruszy to 
konkurencyjności.  
 
2. Wykonawcy występujący wspólnie. 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku podmioty 

te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być 
członkiem tylko jednego konsorcjum. 

2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich 
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia 
umowy. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz 
z ofertą oryginału pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których 
mowa w pkt 1 ppkt 6) powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 1) powyżej, zostanie wybrana, Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zażądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
 

3. Podwykonawstwo 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom (stosowne informacje należy podać w formularzu ofertowym) 
oraz podania przez Wykonawcę nazwy (firm) podwykonawców, którzy będą brać udział w realizacji 
zamówienia.  

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty 

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, 
nieścieralnym atramentem. Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć wszystkie wymagane 
dokumenty wyszczególnione w zapytaniu ofertowym.   

2) Oferta musi odpowiadać na treści niniejszego zapytania ofertowego. 

3) Wszystkie składane dokumenty powinny zostać złożone w formie skanu oryginału. 

4) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę.   

5) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty zostały kolejno ponumerowane. 

6) Oferta wraz z oświadczeniami, musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszelkie podpisy winny 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. 

7) Podana w ofercie kwota musi być wyrażona w złotych polskich w kwocie brutto z uwzględnieniem  
podatku VAT. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Cena musi uwzględniać wszystkie 
wymagania niniejszego zapytania ofertowego.  

8) Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

VI. Dokumenty wymagane do złożenia oferty oraz w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków 

a) Formularz ofertowy (Zał. nr 1). 

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 2). 

c) Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Zał. nr 3) 

d) Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej (Zał. nr 4) – jeżeli Wykonawca nie 
należy do żadnej grupy kapitałowej składa oświadczenie wraz z ofertą. W innym przypadku 
oświadczenie składane jest na wezwanie Zamawiającego po otwarciu ofert.  
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VII. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy  

1) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny, która będzie podstawą do 
wyboru jednej oferty spośród Wykonawców spełniających warunki określone w treści zapytania 
ofertowego.     

2)  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria ceny: 

 

Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna liczba punktów, 
jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium 

Cena [C] 100% 100 punktów 

 

Punktacja będzie kalkulowana według wzoru: 

 

X = 
Cmin 

* 100 pkt 
Co 

 

gdzie: 

X – wartość punktowa ocenianego kryterium 

Cmin – najniższa cena ze złożonych ofert 

Co – cena ocenianej oferty 

 

Wykonawcy podadzą potrzebne informacje w celu oceny tego kryterium w Formularzu Ofertowym.  

 

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. Wyboru 
najkorzystniejszej oferty dokona komisja. 

4) Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli takie oferty, 
do złożenia ofert dodatkowych w zakresie ceny. Oferty dodatkowe powinny zawierać cenę nie 
wyższą od pierwotnej.  
 

__________________________________ 
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz unieważnienia 
zamówienia bez podania przyczyny. 
 

VIII. Sposób i termin złożenia ofert 

Ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanego dokumentu drogą elektroniczną na adres: 
 

sjakimiuk@wwf.pl 

w terminie do 4 października 2018 r. do godziny 12:00 
temacie wiadomości należy wpisać:  

„Zapytanie ofertowe nr 01/09/2018DOP-SJ na wykonanie opracowania naukowego pt. "Wielkość 
areałów osobniczych jako składnik oceny zagęszczenia wilków w oparciu o genetyczną identyfikację 

osobników na stanowiskach monitoringowych  w różnych regionach Polski"” 
 

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
● Stefan Jakimiuk  - e-mail: sjakimiuk@wwf.pl, tel. 606 856 777 

 

mailto:sjakimiuk@wwf.pl
mailto:sjakimiuk@wwf.pl
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X. Uwagi końcowe 

1. Zamawiający poinformuje na życzenie Wykonawcy o wynikach postępowania, natomiast 
z wybranym Wykonawcą zostanie ustalony termin podpisania Umowy. 

2. Termin związania ofertą to 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 
 

 

XI. Załączniki do zapytania ofertowego  

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory: 
 

Oznaczenie 
załącznika 

Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej 
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Załącznik Nr 1 
Wzór Formularza Oferty 

 

 
FORMULARZ OFERTY  

na wykonanie opracowania naukowego pt. "Wielkość areałów osobniczych jako składnik 
oceny zagęszczenia wilków w oparciu o genetyczną identyfikację osobników na 

stanowiskach monitoringowych  w różnych regionach Polski"  

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 01/09/2018DOP-SJ 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Fundacja WWF Polska  
ul. M. Gandhiego 3 
02-645 Warszawa   

 
WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:   
      

Nazwa Wykonawcy 
lub  
Wykonawców występujących 
wspólnie 
(oraz Imię i nazwisko osoby 
uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy / Wykonawców) 

 

Adres  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 
W nawiązaniu do prowadzonego przez Fundację WWF Polska postępowania na wykonanie 
opracowania naukowego pt. "Wielkość areałów osobniczych jako składnik oceny zagęszczenia wilków 
w oparciu o genetyczną identyfikację osobników na stanowiskach monitoringowych  w różnych 
regionach Polski", składam niniejszą ofertę oświadczając jednocześnie, że: 
 
1. Oferuję realizację całości przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie w wysokości brutto 

........................................ PLN* (słownie:................................................*). 

2. Oświadczam, że: 

1) Zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym               
oraz oświadczam, iż akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w ww. dokumentach.   

2) W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do realizacji usługi w terminie i ilości 
określonej przez Zamawiającego. 

3) Dysponuję specjalistą z  wykształceniem przyrodniczym (np. biologia, leśnictwo, ochrona 
środowiska), który posiada doświadczenie w zakresie monitoringu dużych drapieżników z 
zastosowaniem metod genetycznych, udokumentowane co najmniej 3 raportami i/lub 
publikacjami w tej dziedzinie (poniżej należy wymienić raporty/publikacje):  

a. ............................……………………………………….. 
b. ............................……………………………………….. 
c. ............................……………………………………….. 
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4) Zamówienie wykonamy sami / część zamówienia zlecimy podwykonawcom1. 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.: 

Firma (nazwa) Podwykonawcy Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę 

  

 

5) Ofertę niniejszą składam na .......  kolejno podpisanych i ponumerowanych stronach. 

6) Integralnymi częściami niniejszej oferty są następujące dokumenty:2 

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
c) Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej 
d) ……… 

7) Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert. 

 
   

………............……………….dnia ........................ 
(miejsce)  

............................................................. 
 (podpis Wykonawcy) 

 
 
* CENA OFERTOWA stanowi wynagrodzenie, które uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

  

                                                           
1 Zaznaczyć właściwe 
2 Oferent w niniejszym punkcie powinien wymienić dokumenty dołączane do oferty.  
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Załącznik Nr 2 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

 
 

…………………, dnia …………… 
 
………………………………… 
Dane teleadresowe Wykonawcy 
 

 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 01/09/2018DOP-SJ na wykonanie opracowania naukowego pt. 
"Wielkość areałów osobniczych jako składnik oceny zagęszczenia wilków w oparciu o genetyczną 
identyfikację osobników na stanowiskach monitoringowych  w różnych regionach Polski" 
 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
Ja niżej podpisany(a)  
…………………………………………………………………………………………………………… 
oświadczam, że spełniam/nie spełniam (niepotrzebne skreślić) wszystkie warunki udziału 
w postępowaniu.  
 
 
 
 
…………………………. dnia …………….. 
 

……………………………………………… 
Podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 3 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  

 
 

…………………, dnia …………… 
 
………………………………… 
Dane teleadresowe Wykonawcy 
 

 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 01/09/2018DOP-SJ na wykonanie opracowania naukowego pt. 
"Wielkość areałów osobniczych jako składnik oceny zagęszczenia wilków w oparciu o genetyczną 
identyfikację osobników na stanowiskach monitoringowych  w różnych regionach Polski" 
 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  

 
Ja niżej podpisany(a)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
oświadczam, że ja-Wykonawca jestem/nie jestem (niepotrzebne skreślić) powiązany osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) 
lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 
 
…………………………. dnia …………….. 
 

……………………………………………… 
Podpis Wykonawcy 

 
 

  



 

10 
     
 

 
Załącznik Nr 4 

Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej  

 
 

…………………, dnia …………… 
 
………………………………… 
Dane teleadresowe Wykonawcy 
 

 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 01/09/2018DOP-SJ na wykonanie opracowania naukowego pt. 
"Wielkość areałów osobniczych jako składnik oceny zagęszczenia wilków w oparciu o genetyczną 
identyfikację osobników na stanowiskach monitoringowych  w różnych regionach Polski" 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634) 

 

Niniejszym oświadczam, że należę/ nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy kapitałowej z 
innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu. 

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty 

 

L.p. Wskazanie Wykonawcy 

  

 

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy 
kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postepowaniu 
o udzielenie zamówienia. 

 
…………………………. dnia …………….. 
 

……………………………………………… 
Podpis Wykonawcy 

 

 


