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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 18/01/2021/JM z dnia 18 stycznia 2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY WSTĘPNEJ
na przygotowanie analizy wskazanych przez Zleceniodawcę interesariuszy morskich obszarów Natura
2000 w Polsce w ramach projektu Obszary chronione

I. Oznaczenie Projektu
Zadanie realizowane ze środków własnych Fundacji WWF Polska.
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie analizy wskazanych przez Zleceniodawcę interesariuszy
morskich obszarów Natura 2000 w Polsce w ramach projektu Obszary chronione.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zaproszenia – Opis Przedmiotu
Zamówienia.
Zamawiający zastrzega, że Opis Przedmiotu Zamówienia może ulec zmianie po spotkaniu konsultacyjnym i
zostanie doprecyzowany w Zaproszeniu do składania ofert ostatecznych.
III. Tryb udzielenia Zamówienia
Wykonawcy, którzy odpowiedzą na niniejsze Zaproszenie do złożenia oferty wstępnej, zostaną zaproszeni
przez Zamawiającego na spotkanie konsultacyjne celem opracowania planu i metod realizacji zamówienia.
Po spotkaniach konsultacyjnych Zamawiający sporządzi Zapytanie ofertowe a następnie prześle je do
Wykonawców, którzy wzięli udział w spotkaniach konsultacyjnych. Spośród ofert złożonych w odpowiedzi na
Zapytanie ofertowe Zamawiający wybierze Wykonawcę, który uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie z
Kryteriami oceny ofert.
IV. Wartość zamówienia
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę 24 000 zł brutto.
V. Możliwość przejęcia części zadań Wykonawcy przez Zamawiającego
Pracownicy WWF oddelegowani do tego działania mogą przejąć część działań Wykonawcy, których z
powodu ograniczonego budżetu Wykonawca nie będzie w stanie przeprowadzić, o ile mogłoby to zwiększyć
szansę osiągnięcia celu analizy interesariuszy.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę na opracowanie analizy
społecznej / badań społecznych / badań rynkowych / diagnoz, o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł
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brutto.

VII. Kryterium oceny ofert, wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oraz sposób
przyznawania punktacji:
1. Cena – 60%
2. Doświadczenie Wykonawcy – 40%
Zamawiający zastrzega, że Kryteria oceny ofert mogą ulec zmianie po spotkaniu konsultacyjnym i zostaną
doprecyzowane w Zaproszeniu do składania ofert ostatecznych.
VIII. Termin i miejsce składania ofert wstępnych
1. Ofertę wstępną należy składać pocztą elektroniczną na adres: jmoczarska@wwf.pl
2. Ofertę wstępną należy złożyć dnia 25 stycznia 2021 r. do godziny 12:00. O terminie wpłynięcia oferty
decyduje data doręczenia na pocztę mailową.
3. Oferty wstępne złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferta składana mailowo w temacie wiadomości powinna odwoływać się do numeru referencyjnego
Zaproszenia.
IX. Osoby wyznaczone do kontaktu:
Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami w zakresie niniejszego zapytania ofertowego są:
1. W zakresie merytorycznym: Jadwiga Moczarska, tel.: 609 708 184; mail: jmoczarska@wwf.pl
2. W zakresie formalnym: r.pr. Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska, tel. 690 947 988; mail:
m.dabska@dabska.legal
X.

Informacja na temat zakresu wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców którzy:
1. są podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
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lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
XI.

Załączniki do Zaproszenia

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:
Oznaczenie załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1
Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2
Wzór Formularza Oferty Wstępnej
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Fax: +48 22 660 44 32
www.wwf.pl
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Załącznik nr 2
Wzór Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY WSTĘPNEJ
na przygotowanie analizy wskazanych przez Zleceniodawcę interesariuszy morskich obszarów Natura
2000 w Polsce w ramach projektu Obszary chronione
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 18/01/2021/JM z dnia 18 stycznia 2021 r.
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 odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert wstępnych na przygotowanie analizy wskazanych przez
Zleceniodawcę interesariuszy morskich obszarów Natura 2000 w Polsce w ramach projektu Obszary
chronione:
1. Wskazuję orientacyjną cenę za realizację przedmiotu zamówienia:
Cena brutto (zł)
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.
3. Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
4. Wskazuję swoje doświadczenie przy realizacji usługi na opracowanie analizy interesariuszy dla
obszarów chronionych/ analizy społecznej / badań społecznych / badań rynkowych / diagnoz:
Lp.

Tematyka analizy interesariuszy dla Nazwa podmiotu na rzecz
obszarów chronionych / analizy którego wykonano usługę
społecznej / badań społecznych /
badań rynkowych / diagnoz

Data wykonania
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1.
2.
3.

5. Wyznaczam następującą osobę/y do reprezentacji Wykonawcy w spotkaniach konsultacyjnych:
Lp.

Imię i Nazwisko

Numer telefonu kontaktowego

Adres e-mail

1.
2.

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

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

