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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 27/08/2019/ID z dn. 30.08.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE:
PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

I.

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie
zamówień publicznych w oparciu o wewnętrzny Regulamin zamawiania towarów i usług Zamawiającego
oraz o wytyczne obowiązujące w realizowanych przez Zamawiającego projektach dofinansowanych ze
źródeł zewnętrznych (w tym obejmujące obowiązek stosowania ustawy PZP).

II. Zakres i realizacja zamówienia
1. Opracowanie pełnej dokumentacji postępowania wymaganej przy wybranym trybie wyłonienia
wykonawcy:
 wsparcie pracowników Zamawiającego przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia;
 określenie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert;
 opracowanie treści ogłoszenia i załączników wraz z ich publikacją i ewentualną wysyłką do
potencjalnych wykonawców;
 kontakt z potencjalnymi wykonawcami niezbędny do przeprowadzenia procedury;
 podejmowanie czynności mających na celu wyłonienie wykonawcy, w tym: udział w pracach
Komisji;
 koordynacja czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem, poprzez
dokonywanie wstępnej kontroli umów przed przedłożeniem do akceptacji radcy prawnemu;
 zapewnienie poprawności innych dokumentów przygotowywanych w związku z zamówieniami
publicznymi;
 w przypadku kontroli - udzielanie odpowiedzi na pytania zadane przez komisję/organ
kontrolujący, w zakresie dotyczącym przeprowadzonych postępowań;
 uaktualnianie Centralnego Rejestru Zamówień Publicznych;
 współdziałanie z Urzędem Zamówień Publicznych w ramach obowiązków wynikających z ustawy
o zamówieniach publicznych, w szczególności w zakresie wniosków i zapytań składanych do
organów UZP.
Zamawiający powierzy wykonawcy przeprowadzenie około 40 postępowań z zastrzeżeniem zmiany
ilości.

2. Znowelizowanie wewnętrznego Regulaminu zamawiania towarów i usług
 wprowadzenie regulacji zapewniających realizację standardów wewnętrznych oraz ustawy o PZP;
 wsparcie w zdefiniowaniu narzędzia internetowego do zamawiania usług.

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany co najmniej raz w tygodniu świadczyć usługę w siedzibie Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 9 miesięcy od daty zawarcia umowy
tj. od 1.10.2019 do 30.06.2020.

IV. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca musi dysponować ekspertem spełniającym poniższe warunki:
 wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: prawo lub pokrewne (kierunkowo związane z
zamówieniami publicznymi),
 minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie przeprowadzania postepowań o
udzielanie zamówień publicznych,
 dysponuje należytą wiedzą fachową, odpowiednim
doświadczeniem adekwatnym do świadczonych usług;

potencjałem

technicznym

oraz

 prowadzi profesjonalna obsługę prawną i doradczą w zakresie zamówień publicznych;
 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;
 składając ofertę akceptuje treść zamówienia bez zastrzeżeń;
 znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia, prowadzi działalność gospodarczą;
 nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (wg zał. nr 2).
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia” w stosunku do wymagań dotyczących Oferenta - na podstawie oświadczenia złożonego wraz z
ofertą (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia powyższych informacji i żądania od Oferentów
dowodów w powyższym zakresie na etapie oceny ofert. W przypadku nieprzedłożenia takich dowodów
lub nie potwierdzenia przez nie warunków oferta takiego Oferenta zostanie odrzucona z postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień lub uzupełnień, jeżeli nie naruszy to
konkurencyjności.
Oferta wraz z oświadczeniami Wykonawcy musi odpowiadać na treści niniejszego zapytania ofertowego
oraz musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Cena podana w ofercie musi obejmować:
 zakres 1. przedmiotu zamówienia (II pkt. 1) - całkowitą kwotę realizacji zamówienia odnośnie
jednego postępowania brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT);
 zakres 1. przedmiotu zamówienia (II pkt. 1) - całkowitą kwotę realizacji zamówienia odnośnie
planowanych 40 postępowań brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT);
 zakres 2. przedmiotu zamówienia (II pkt. 2) - całkowitą kwotę realizacji zamówienia brutto (tj. z
uwzględnieniem podatku VAT);
 całkowity koszt za realizację przedmiotu zamówienia.
Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Dokumenty wymagane do złożenia oferty oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oferta Wykonawcy
CV eksperta, którym dysponuje Wykonawca, potwierdzające spełnienie warunków zamówienia
Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych eksperta
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 1)
Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Zał. nr 2)
Aktualny, nie starszy niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert na niniejsze zapytanie,
odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

VI. 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. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium wyboru: cena [C] – 60%,
doświadczenie zawodowe [D] – 40%.
3. Składowa ceny to: całkowity koszt za realizację przedmiotu zamówienia.
4. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena” zostaną obliczone na podstawie
wzoru:
➢ kryterium – cena brutto:
Cmin
X1 =
* 60 pkt.
Co
gdzie:
X1
– wartość punktowa kryterium ceny
Cmin – najniższa cena zamówienia ze złożonych ofert
Co
– cena ocenianej oferty

➢ kryterium – doświadczenie zawodowe w zakresie udzielania zamówień publicznych:
Liczba lat doświadczenia zawodowego [Pl]
5 lat
6-10 lat
powyżej 10 lat
Wykształcenie [Pw]
prawnicze
pokrewne

Liczba punktów
5
8
15
Liczba punktów
8
4

Ostateczna liczba punktów (PO1) będzie liczona według wzoru:
PO = X1+Pl+Pw
5. Zamawiający do realizacji zamówienia wybierze Wykonawcę z najwyżej punktowaną ofertą. Wyboru
najkorzystniejszej oferty dokona komisja.
6. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawią taką samą punktację, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli takie oferty, do
złożenia ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe powinny zawierać cenę nie wyższą od pierwotnej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz możliwość negocjowania
przedstawionej ceny wybranej oferty.

VII. Termin i miejsce składania oferty
Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą pocztową, elektroniczną lub osobiście do siedziby
Zamawiającego na adres:
Fundacja WWF Polska
ul. Usypiskowa 11
02-386 Warszawa
Na adres mailowy: idobrowolska@wwf.pl
w terminie do 16.09.2019 r. godz. 10:00
W temacie wiadomości bądź na kopercie należy wpisać:
„Zapytanie ofertowe nr 27/08/2019/ID z dn. 30.08.2019 r. – przygotowanie i
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych”
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Izabela Dobrowolska - e-mail: idobrowolska@wwf.pl tel. 661 986 154

IX. Uwagi końcowe
1. Zamawiający poinformuje na życzenie Oferenta o wynikach postepowania, natomiast z wybranym
Wykonawcą zostanie ustalony termin podpisania Umowy.
2. Termin związania ofertą to 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Zapytanie jest wysłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców oraz upublicznione na
stronie internetowej Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

X. Załączniki do zapytania ofertowego
Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:
Oznaczenie załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik Nr 1
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

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

Dotyczy zapytania ofertowego nr 27/08/2019/ID z dn. 30.08.2019 r. na przygotowanie i przeprowadzenie
postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ja niżej podpisany(a)
……………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że spełniam/nie spełniam (niepotrzebne skreślić) wszystkie warunki udziału w postepowaniu
w zakresie:
1. Akceptuję bez zastrzeżeń zadania po stronie Wykonawcy opisane w treści zapytania ofertowego
nr 27/08/2019/ID;
2. Posiadam doświadczenie oraz uprawnienia do świadczenia usług, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie
zamówienia;
4. Znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia.

…………………………. dnia ……………..
………………………………………………
Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

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

Dotyczy zapytania ofertowego nr 27/08/2019/ID z dn. 30.08.2019 r. na przygotowanie i przeprowadzenie
postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

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

