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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
28-04-2020

Termin składania ofert
06-05-2020

Numer ogłoszenia
1243915

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: mzadrag@wwf.pl
w terminie do 06.05.2020 r. godz. 23:59. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W temacie wiadomości e – mail należy wpisać:
„Oferta – obsługa merytoryczna bazy danych”
Nr ref.: 05/04/MZ/2020

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
mzadrag@wwf.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Magdalena Zadrąg

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
604 054 088

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na obsłudze merytorycznej bazy danych nt.
ssaków i ptaków bałtyckich i ich siedlisk w oparciu o wyniki obserwacji i inspekcji polskiego wybrzeża w
projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach
działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy jest określony w załączniku nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia

Kategoria ogłoszenia
Usługi
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1243915
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Podkategoria ogłoszenia
Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Projekt ma na celu ochronę ssaków morskich (fok i morświnów) oraz nadmorskich lęgów ptaków (sieweczki
obrożnej, rybitwy białoczelnej, czubatej, rzecznej i ostrygojada) przed czynnikami antropogenicznymi,
minimalizację interakcji ssaków i ptaków morskich z rybołówstwem (szczególnie ważne dla krytycznie
zagrożonej w Bałtyku populacji morświna), gromadzenie danych naukowych nt. ssaków morskich,
monitoring gatunków, ich siedlisk i istniejących zagrożeń (dane zbierane w bazie), a także monitoring tras
migracyjnych fok. Kontynuowana jest działalność patrolu terenowego obejmującego całe polskie wybrzeże.
200 wolontariuszy działa na rzecz ochrony siedlisk morskich, m.in. doraźnie zabezpieczając foki
wychodzące na plaże i aktywnie chroniąc lęgi morskich ptaków przed antropopresją.

Przedmiot zamówienia
Baza danych nt. ssaków i ptaków bałtyckich i ich siedlisk to baza wszystkich obserwacji ptaków i ssaków
objętych projektem, poczynionych w czasie trwania projektu przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu,
pracowników WWF, pracowników Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz
przez osoby zgłaszające obserwacje na telefon alarmowy Błękitnego Patrolu.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do obsługi
merytorycznej bazy danych nt. ssaków i ptaków bałtyckich i ich ostoi w oparciu o wyniki obserwacji i
inspekcji polskiego wybrzeża, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do
niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV
72310000-1

Nazwa kodu CPV
Usługi przetwarzania danych

Dodatkowe przedmioty zamówienia
72320000-4 Usługi bazy danych
48610000-7 Systemy baz danych
48612000-1 System zarządzania bazą danych

Harmonogram realizacji zamówienia
II. Termin wykonania zamówienia
Usługa będzie wykonywana w dniach od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Załączniki
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1243915
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Załączniki do zapytania ofertowego - po zmianie
Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Sprostowanie omyłki w treści zapytania

Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy, w tym okresie, brał udział w realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na obsłudze
merytorycznej i administracji bazą danych przyrodniczych (w tym danych zdjęciowych);

Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia odpowiednim sprzętem do
realizacji zadań wynikających z umowy tj. komputerem z podłączeniem do Internetu i odpowiednim
oprogramowaniem do obsługi bazy danych, które będzie wykorzystywane
w projekcie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Skierują do realizacji zamówienia minimum 1 osobę, która:
a) posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe w obsłudze merytorycznej i administracji bazą
danych przyrodniczych (w tym danych zdjęciowych) zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert;
b) posiada znajomość zagadnień związanych z biologią, ekologią i rozpoznawaniem bałtyckich ssaków (foka
szara, foka obrączkowana, foka pospolita, morświn), potwierdzoną min. rocznym doświadczeniem
zawodowym, pracą wolontaryjną lub ukończonym kierunkiem studiów
z biologii, ekologii, ochrony środowiska lub pokrewnym (z wyszczególnieniem odpowiednich zajęć na
studiach);
c) posiada znajomość zagadnień związanych z biologią, ekologią i rozpoznawaniem ptaków morskich (m.in.
sieweczka obrożna, rybitwa czubata, rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna, ostrygojad), potwierdzoną min.
rocznym doświadczeniem zawodowym, pracą wolontaryjną lub ukończonym kierunkiem studiów z biologii,
ekologii, ochrony środowiska
(z wyszczególnieniem odpowiednich zajęć na studiach);
d) posiada bardzo dobrą znajomość w zakresie obsługi komputera (pakiet Office: przede wszystkim Excel,
Internet, ArcGIS lub Quantum GIS).
Warunek z pkt a-d może być spełniony łącznie przez wskazane w ofercie Wykonawcy osoby.

Warunki zmiany umowy
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
IV. Dokumenty wymagane do złożenia oferty oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków
1. Oferta Wykonawcy (Zał. nr 2),
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 3)
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1243915
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3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Zał. nr 4)
4. Klauzula informacyjna RODO (Zał. nr 5)

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium wyboru:
• cena [C] – 80%,
• Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia [D] – 20 %

Wykluczenia
Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
FUNDACJA WWF POLSKA

Adres
Usypiskowa 11
02-386 Warszawa
mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu
226604433

Fax
226463672

NIP
5213241055

Tytuł projektu
Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja

Numer projektu
POIS.02.04.00-00-0042/18-01
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