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Warszawa, 17.02.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
02/2020/DG z dn. 17.02.2020 r.
I.

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu na ternie obszaru Natura 2000 Puszcza Knyszyńska
(PLB200003) oraz sporządzenie raportów z inwentaryzacji awifauny (gatunki wymienione w załączniku I
Dyrektywy Ptasiej oraz te, których populacja w Puszczy Knyszyńskiej jest istotna w skali Polski) oraz
monitoringu sóweczki Glaucidium passerinum zgodnie z przygotowaną metodologią (załącznik 1), w tym
wyszukanie dziupli zajętych przez sóweczkę oraz przygotowanie dokumentacji dla znalezionych dziupli w
celu złożenia wniosku do RDOŚ o wyznaczenie stref ochronnych („Monitoring”).
II.

Zakres i realizacja zamówienia

Zadaniem Wykonawcy jest m.in.:
1. wykonanie inwentaryzacji oraz sporządzenie raportów z monitoringu awifauny (gatunki wymienione
w załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz te, których populacja w Puszczy Knyszyńskiej jest istotna w
skali Polski) oraz sóweczki w wybranych lokalizacjach Puszczy Knyszyńskiej;
2. wyznaczenie fragmentów siedlisk leśnych, które są ważne z punktu widzenia ochrony gatunków
ptaków, wraz z zdefiniowaniem zaleceń ochronnych,
3. wyszukanie dziupli zajętych przez sóweczkę w wybranych lokalizacjach Puszczy Knyszyńskiej;
4. przygotowanie dokumentacji dla znalezionych dziupli w celu złożenia wniosku do RDOŚ o
wyznaczenie stref ochronnych, w tym sporządzenie dokumentacji fotograficznej drzew gniazdowych
oraz śladów ich zasiedlenia,
5. wykonanie bazy danych geoprzestrzennych w formacie plików shapefile zawierających lokalizację
drzew gniazdowych, zakątków gniazdowych oraz miejsca stwierdzeń sóweczki.
Wykonawca przedstawia cenę za wykonanie całości zlecenia, zgodnie z formularzem oferty stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
III.

Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2020 r.
W tym do 12 lipca 2020 r.:
• przygotowanie dokumentacji dla znalezionych dziupli w celu złożenia wniosku do RDOŚ o
wyznaczenie stref ochronnych, w tym sporządzenie dokumentacji fotograficznej drzew gniazdowych
oraz śladów ich zasiedlenia oraz
• przekazanie danych geoprzestrzennych w formacie plików shapefile zawierających lokalizację drzew
gniazdowych, zakątków gniazdowych oraz miejsca stwierdzeń sóweczki
IV.

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które musi spełnić Wykonawca
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ubiegający się o Zamówienie
Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności
technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać iż dysponuje co najmniej 1 ekspertem spełniającym
poniższe warunki:
1. Doświadczenie, wykazane na przykładach (zał. nr 4), udokumentowane raportem z inwentaryzacji
lub publikacją, na obszarze Puszcza Knyszyńska (PLB200003) za ostatnie trzy lata (2017-2019), w
prowadzeniu i koordynacji inwentaryzacji sóweczki oraz co najmniej jednego gatunku ptaków innego
niż sóweczka, które wymienione zostały w załączniku 1, w Tabeli 1.
2. Posiadanie przez eksperta/ekspertów, którymi dysponuje Wykonawca, doświadczenia w
inwentaryzacji ptaków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji doświadczenia ekspertów
wykonujących inwentaryzację w każdym momencie trwania umowy, jak i przed podpisaniem
umowy;
3. Składając ofertę akceptuje treść zamówienia bez zastrzeżeń;
4. Nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (wg zał. nr 3).
V.

Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów wyboru: cena – 100%.

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena” zostaną obliczone na podstawie wzoru:
➢
kryterium – cena za wykonanie Monitoringu1
rozumiana jako wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie Monitoringu oraz sporządzenie i
przekazanie Zamawiającemu raportu z liczenia sóweczki w wyznaczonych lokalizacjach.

Cmin

X1 =

* 100 pkt.
Co

W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów (=100%)
2. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawią taką samą najniższą cenę, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli takie
oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe powinny zawierać cenę nie wyższą od
pierwotnej.
1

gdzie :
X1
– wartość punktowa kryterium ceny
Cmin – najniższa cena zamówienia ze złożonych ofert
Co
– cena ocenianej oferty
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VI.

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Składając ofertę, Wykonawca musi
przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty wyszczególnione w zapytaniu ofertowym, a więc
podpisane załączniki (nr 1, 2, 3 i 4) do zapytania ofertowego.
2. Oferta musi odpowiadać na treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferta wraz z oświadczeniami Wykonawcy (zał. 1-4), 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.
4. Podana w ofercie kwota musi być wyrażona w PLN brutto. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszego zapytania ofertowego (pkt. II).
5. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VII.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków
1.
2.
3.
4.

VIII.

Opis metodyki i zadań wykonawcy (Zał. nr 1).
Formularz ofertowy Wykonawcy (Zał. nr 2).
Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Zał. nr 3).
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 4).
Termin i miejsce składania oferty

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy alutrzykowski@wwf.pl w terminie do
28.02.2020 r. do godz. 12:00 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W temacie wiadomości e – mail należy wpisać:

„Zapytanie ofertowe na: WYKONANIE MONITORINGU AWIFAUNY W PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ”
IX.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za realizację zamówienia i upoważnioną przez Zamawiającego do
kontaktowania się z Wykonawcami jest:
•

Pan Dariusz Gatkowski - e-mail: dgatkowski@wwf.pl
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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 z bez podania przyczyny. W
przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy uzyskali
najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych Ofert. Negocjacje mogą odbywać się za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub w siedzibie Zamawiającego, poprzez osobiste stawienie się
należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. O terminie negocjacji bezpośrednich w
siedzibie Zamawiającego Wykonawcy zostaną zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub telefonicznie. Negocjacje bezpośrednie będą odbywać się z każdym przedstawicielem
Wykonawcy z osobna.
6. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty ani udziału w postępowaniu.

XI.

Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:
Oznaczenie załącznika
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Nazwa Załącznika
Opis metodyki i zadań Wykonawcy
Wzór Formularza Oferty
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Klauzula RODO

