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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:3/DW/03/2022 z dnia 28 marca 2022 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu pn. Usługa dostarczenia do 6 lokalizacji sprzętu niezbędnego do prowadzenia przez
wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, interwencji do zwierząt objętych projektem „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
I.
Oznaczenie Projektu
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „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.
II.
Tryb zamówienia
Postępowanie objęte Zapytaniem ofertowym jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o
której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
(dalej: „Wytyczne”).
III.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do 6 lokalizacji sprzętu niezbędnego do prowadzenia
wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, interwencji do zwierząt objętych projektem „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.
2. Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na pięć części:
Część 1 - Akcesoria samochodowe
Część 2 - Podbierak do łapania zwierząt
Część 3 - Wyroby wiklinowe
Część 4 - Worki na zwłoki
Część 5 - Pozostały sprzęt interwencyjny
3. Wykonawca może złożyć oferty na jedną lub klika części zamówienia.
4. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy jest określony w Załączniku nr 1 do niniejszego
Zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.
5. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji postępowania, w tym w szczególności w Opisie Przedmiotu
Zamówienia, wskazano na konkretne normy, znaki towarowe, lub inne zwroty identyfikujące produkt
- Zamawiający dopuszcza oferowanie norm, znaków towarowych, materiałów lub urządzeń
równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają
minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub
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urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez
Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń
zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami
producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia,
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych
co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o
wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych
dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia, w szczególności poprzez
udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno –
wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności,
kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób
jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań w
stosunku do przyjętych w dokumentacji Zamawiającego.
IV. Kod CPV
39532000-0 – Maty
03300000-2 - Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa
03432100-8 - Wyroby wikliniarskie
33922000-9 - Worki do przewozu zwłok
44176000-4 - Taśma
V.
Termin wykonania zamówienia
Ostateczny termin realizacji – do 29 kwietnia 2022 r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
VII. Dokumenty wymagane do złożenia oferty oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
1. Oferta Wykonawcy na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2;
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, według wzoru z
Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego;
3. Klauzula informacyjna RODO, według wzoru z Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego;
4. Formularz cenowy, według wzoru z Załącznika nr 6 do Zapytania ofertowego.
VIII. Kryterium oceny ofert, wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oraz sposób
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przyznawania punktacji
Cena – 100 %
Sposób dokonywania oceny:
CminA
CA =

CoA

* 100 pkt.

gdzie:
CA
– wartość punktowa ocenianego kryterium
CminA – najniższa wartości zamówienia brutto ze złożonych ofert
CoA
– wartości zamówienia brutto ocenianej oferty
Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawią taką samą punktację, Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz
możliwość negocjowania zaoferowanej ceny. Zamawiający może zaprosić Wykonawców, do złożenia ofert
dodatkowych. Oferty dodatkowe powinny zawierać cenę nie wyższą od pierwotnej.
IX. Sposób obliczania ceny
1. Cena będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Należy ją podać w polskich
złotych.
2. Wszystkie czynności związane z obliczeniem ceny i mające wpływ na jej wysokość, Wykonawca
powinien wykonać z należytą starannością.
3. Cenę należy obliczyć w taki sposób, by obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w
celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca w formularzu cenowym wskaże ceny jednostkowe netto danego sprzętu. Na podstawie
wskazanych cen jednostkowych, Wykonawca wyliczy i wpisze w formularzu cenowym wartość
zamówienia netto. Wykonawca w formularzu cenowym jest zobowiązany do wskazania również
stawki podatku VAT (%). Wartość zamówienia brutto zostanie obliczona jako wartość zamówienia
netto * wskazana stawka podatku VAT.
5. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty wartości
zamówienia netto oraz wartości zamówienia brutto, zgodnie z formularzem cenowym. Wykonawca
wskaże w formularzu oferty również stawkę podatku VAT (%).
6. W przypadku niezgodności kwot wskazanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym a formularzu
oferty, Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską w ofercie wykonawcy, w ten sposób, że
poprawi ceny wskazane w formularzu oferty, tak aby były one zgodne z cenami wskazanymi przez
Wykonawcę w formularzu cenowym.
7. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
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konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
8. Zamawiający w przypadkach o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, niezwłocznie zawiadomi o
powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
X.
Termin i miejsce składania ofert
1. Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: sbinkiewicz@wwf.pl
2. Ofertę należy złożyć do dnia 6 kwietnia 2022 r. do godziny 12:00. O terminie wpłynięcia oferty
decyduje data doręczenia na pocztę mailową.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferta składana mailowo w temacie wiadomości powinna odwoływać się do numeru referencyjnego
Zapytania ofertowego.
5. W toku badania i oceny przedstawionych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, jak również Zamawiający jest uprawniony na każdym etapie
postępowania zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie dokumentów niezbędnych do
prawidłowej oceny złożonej oferty.
XI.

Informacja na temat zakresu wykluczenia

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie mogą być podmiotami powiązanymi z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia 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 radzie lub zarządzie fundacji,
b) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega w/w wykluczeniu składa oświadczenie zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
XII. Tryb udzielania wyjaśnień
1. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego
zapytania ofertowego. Pytania Oferenta muszą być wysłane na e-mail:sbinkiewicz@wwf.pl
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi, które opublikuje przy właściwym postępowaniu na
swojej stronie internetowej: https://www.wwf.pl/o-nas/przetargi oraz w Bazie Konkurencyjności.
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XIII. Ogłoszenie wyników postępowania. Unieważnienie postępowania
1. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną powiadomieni o wynikach postępowania, a wybrany
Wykonawca dodatkowo zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego
etapie z ważnych przyczyn.
XIV. 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
Załącznik nr 6

Nazwa Załącznika
Opis Przedmiotu Zamówienia
Wzór Formularza Oferty
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Klauzula informacyjna RODO
Istotne postanowienia umowy
Wzór Formularza Cenowego

