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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 02/02/20/PCh z dn. 24.02.2020 r.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W
TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: PSY PASTERSKIE- Duże drapieżniki
Niniejszym zawiadamiam, że Zamawiający unieważnia postępowania na zakup 5 szczeniaków owczarka
podhalańskiego służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed atakiem dużych drapieżników ze
względów na to, że do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta w postępowaniu.

VII.

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 upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W
przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

VIII.

Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:
Oznaczenie załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2

Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 5

Klauzula informacyjna RODO

Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup 5 szczeniaków rasy: owczarek podhalański
1.

Rasa: owczarek podhalański

2.

Kraj i miejsce pochodzenia:

Polska.

Wyspecjalizowana

hodowla

zlokalizowana w

województwach: małopolskim lub podkarpackim, lub (w przypadku braku hodowli w tych
miejscach) w miejscu w jak najmniejszej odległości od ww. województw.
3.

Pies powinien mieć poświadczone oficjalnie pochodzenie z wyspecjalizowanej hodowli,
posiadającej wszystkie odpowiednie uprawnienia. Pies wpisany do księgi rodowodowej,
poświadczone przez lokalnego lekarza weterynarii lub we właściwym miejscowo oddziale
Polskiego Związku Kynologicznego.

4.

Wiek odbioru szczeniaka: 7 tydzień życia, z tym że termin odbioru szczeniaka nie może
przypaść później niż 30.05.2020

5.

Pies powinien być odrobaczony oraz posiadać wszystkie ważne szczepienia przeciwko
chorobom zakaźnym.

6.

Wybierany szczeniak owczarka podhalańskiego powinien cechować się bardzo dobrą kondycją
fizyczną, prawidłową postawą i właściwym na ten wiek stanem uzębienia.

7.

Szczeniak powinien posiadać odpowiednie predyspozycje psychologiczne do pracy ze stadem
zwierząt gospodarskich jako pies stróżujący. Wybierany szczeniak powinien być odważny,
towarzyski i cechować się zrównoważonym temperamentem. Wybierany szczeniak nie może
być ani bardzo uległy, ani bardzo dominujący.

8.

Pies powinien być przeznaczony do wychowywania i szkolenia zgodnie z rekomendacjami
zawartymi w: Śmietana W. „Pasterski pies stróżujący – wychowanie i szkolenie owczarka
podhalańskiego”, WWF Polska, Warszawa, 2008.

Załącznik Nr 2
Wzór formularza ofertowego

……………………………………….
Dane teleadresowe/pieczęć Wykonawcy
oraz dane kontaktowe

…………………, dnia ……………

OFERTA
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe na: PSY PASTERSKIE- Duże drapieżniki
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 02/02/20/PCh z dn. 24.02.2020 r.,
niniejszym oferuję przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami stawianymi w Zapytaniu
Ofertowym.
Kwota netto za wykonanie usługi wykonania i transportu w wskazane miejsce przez Zamawiającego
PSY PASTERSKIE- Duże drapieżniki oferuję następujące wynagrodzenie (cenę) brutto za jednego
szczeniaka:
………………………………..
1.

Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte i
nie wnoszę zastrzeżeń. Zobowiązuję się do realizacji zamówienia zgodnie z tymi warunkami.

2.

W przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy według wzoru
przedstawionego przez Zamawiającego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3.

Oświadczam, iż uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania Ofert.

4.

Do niniejszej oferty załączam następujące dokumenty zgodnie z Zapytaniem Ofertowym:

a)

………………………………………………………………………………………………...

b)

Oferta zawiera ……kolejno ponumerowanych stron od strony…… do strony…………………………

5.

Oświadczam iż następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, z
uwagi na to, że: ..................................................................................................................................... 1
………………………………………………
(data i miejscowość)

………………………………
Pieczęć i podpis oferenta

Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu iż
informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30 z późn. zm.).
1

*niepotrzebne skreślić
Załącznik Nr 3
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

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

Dotyczy zapytania ofertowego: 02/02/20/PCh z dn. 24.02.2020 r
na PSY PASTERSKIE- Duże drapieżniki
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 ……………………………
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 4
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

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

Dotyczy zapytania ofertowego: 02/02/20/PCh z dn. 24.02.2020 r
na PSY PASTERSKIE- Duże drapieżniki

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) uczestniczeniu w Zarządzie lub Radzie Fundacji
c) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
d) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
e) 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
Załącznik Nr 5
Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od
osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest Fundacja WWF Polska z siedzibą przy ul. Usypiskowej 11,
02-386 Warszawa; tel. (22) 660 44 33; faks (22) 660 44 32.
2. Fundacja WWF Polska ustanowiła INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Jeśli masz pytania
dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się z nim skontaktować pisząc na adres email:
daneosobowe@wwf.pl
3. Podstawa prawna do korzystania z Twoich danych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli
RODO przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych:
-w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert, przetargów, ustanowienia lub realizacji umowy lub innych bezpośrednio
powiązanych zobowiązań (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
-w celu zabezpieczenia zobowiązań prawnych WWF(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
-w celu dochodzenia zgodnych z prawem interesów WWF, chyba że przeważają Państwa interesy lub
podstawowe prawa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą w niektórych przypadkach zostać przekazane innym firmom lub osobom prawnym, w
szczególności usługodawcom (np. partnerom hostingowym, firmom mediów społecznościowych, kancelariom
prawnym, firmom kurierskim, etc.) i władzom państwowym (np. urzędom skarbowym w związku z informacjami
podatkowymi).
5. Retencja danych
Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to jest konieczne w celu, dla których są gromadzone rozstrzygnięcia konkursu ofert lub przetargu, zawarcia umowy i jej realizacji oraz spełnienia wszelkich wymogów
prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.
W celu ustalenia, jak długo przechowujemy dane, patrzymy na kategorię danych i cel, dla którego je zebraliśmy.
Aby ustalić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ich ilość, charakter i
wrażliwość, potencjalne ryzyko szkód wynikłych z ich nieuprawnionego użycia lub ujawnienia, cele, dla których
przetwarzamy dane osobowe oraz czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków lub rozwiązań
prawnych.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację WWF Polska, przysługują Ci następujące
prawa:
1.
dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu;
2.
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Ja niżej podpisany(a)
…………………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej RODO.

