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Warszawa, 13.06.2022

Zapytanie o ofertę cenową
Szanowni Państwo
Proszę o przedstawienie oferty na dostarczenie usługi:
Świadczenie usługi doradztwa w zakresie zakupów zgodnych z Zasadą konkurencyjności
Opis przedmiotu usługi:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług doradztwa w zakresie zakupów z Zasadą
konkurencyjności w oparciu o Politykę Zakupów Zamawiającego oraz o wytyczne obowiązujące w
realizowanych przez Zamawiającego projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
Zakres doradztwa w przedmiocie zamówienia obejmuje:
•
•
•
•

Wsparcie merytoryczne
Tworzenie niezbędnej dokumentacji
Publikacje zapytań w Bazie konkurencyjności
Udział w wyjaśnieniach w przypadku kontroli instytucji zewnętrznej

Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na dwie części:
1. Część 1 – świadczenie usług doradztwa w zakresie zakupów zgodnych z zasadą
konkurencyjności - konsultacji indywidualnych (stawka za godzinę)
2. Część 2 – świadczenie usług doradztwa w zakresie zakupów objętych zasadą
konkurencyjności - doradztwo kompleksowe (stawka za pełen proces zakupu) – w tym
wsparcie pracowników Zamawiającego przy przygotowaniu zapytań ofertowych
prowadzonych 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
Prosimy o wycenę powyższych części zakresu osobno, podając kwoty brutto.
Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Świadczenie usług doradztwa prawnego odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, Fundacji WWF
Polska przy ul. Usypiskowej 11 w Warszawie bądź za pośrednictwem aplikacji Teams lub innej
platformy komunikacyjnej.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Od oferentów oczekujemy:
• minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie przeprowadzania postepowań o
udzielanie zamówień podlegających zasadzie konkurencyjności,
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dysponuje należytą wiedzą fachową, odpowiednim potencjałem technicznym oraz
doświadczeniem adekwatnym do świadczonych usług;
zobowiązuje się świadczyć Usługi na rzecz WWF, zgodnie z najwyższymi standardami,
zachowując należytą profesjonalną staranność i uwzględniając specyfikę działalności i interes
Zamawiającego, będącego organizacją pozarządową działającą na rzecz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia, prowadzi działalność gospodarczą;

Prosimy o odpowiedź w terminie do dnia 24.06.2022, na adres: sczechowska@wwf.pl

Z poważaniem,
Sylwia Czechowska
Dyrektorka Operacyjno-Finansowa
e-mail: sczechowska@wwf.pl

