Fundacja WWF Polska
Tel.:+48 22 660 44 33
www.wwf.pl

ul. Usypiskowa 11
02-386 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WYD/2022/02/2 z dnia 01.02.2022 r.
Organizacja wyjazdu Partnerów Strategicznych WWF Polska

I.

Zamawiający

Fundacja WWF Polska, ul. Usypiskowa 11, 02-386 Warszawa
Tel.: + 48 22 660 44 33;
www.wwf.pl
Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami w zakresie niniejszego zapytania ofertowego jest: Ewa
Gosk, Tel.: +48 606 373 466; mail: egosk@wwf.pl

II.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i koordynacja wyjazdu w dolinę Biebrzy dla Partnerów
Strategicznych WWF Polska.
Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy jest określony w załączniku nr 1 do niniejszego
Zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.
Forma współpracy - umowa cywilno-prawna rozliczana na podstawie wystawionej faktury VAT. Podane
w formularzu oferty wynagrodzenie jest maksymalnym wynagrodzeniem brutto.
Wykonawca przedstawia cenę zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania.

III.

Termin i miejsce wykonania zamówienia

Wyjazd odbędzie się w dniach: 21-23.04.2022.

IV.

Dokumenty wymagane do złożenia oferty oraz w celu potwierdzenia spełnienia
warunków

1.
2.

Oferta Wykonawcy (Zał. nr 2)
Klauzula informacyjna RODO (Zał. nr 4)

V.

Elementy dodatkowe wpływające na ocenę oferty

W ramach składanej oferty prosimy o wskazanie imienia i nazwiska osoby, która będzie
zajmowała się koordynacją całego wyjazdu. Jako załącznik do oferty proszę wykazać
doświadczenie tej osoby w koordynowaniu takich wydarzeń (Zał. Nr 3). Nie jest to punkt
obowiązkowy, ale będzie miał wpływ na ocenę złożonej oferty.

VI.

Zamówienia uzupełniające, oferty częściowe i oferty wariantowe.

•

•

Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

VII.

Termin i miejsce składania oferty

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: skopania@wwf.pl w terminie
do 14.02.2022 r. godz. 23:59. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W temacie wiadomości e – mail należy wpisać:
Zapytanie ofertowe - organizację wyjazdu Partnerów Strategicznych

VIII.

Uwagi końcowe

1.

Zamawiający poinformuje na życzenie Oferenta o wynikach postepowania, natomiast
z wybranym Wykonawcą zostanie ustalony termin podpisania Umowy.
Termin związania ofertą to 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty ani udziału w postępowaniu, w tym
kosztów rozmowy kwalifikacyjnej.

2.
3.
4.

IX.

Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:
Oznaczenie załącznika

Nazwa Załącznika

Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2

Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3

Wykaz doświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 4

Klauzula informacyjna RODO

