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ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie 10 sztuk kontenerów na śmieci z wkładem i z zabezpieczeniem przeciw
niedźwiedziom oraz dostarczeniem ich we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie

Nadleśnictwa Komańcza oraz gminy Solina w województwie podkarpackim

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia ofertowego jest usługa polegająca na wykonaniu 10 sztuk kontenerów
na śmieci z wkładem i zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom z min. 2 letnim okresem gwarancji
na wszystkie elementy kontenerów (z wyłączeniem plastikowego wkładu) oraz dostarczeniu ich we
wskazane miejsca znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Komańcza oraz gminy Solina w
województwie podkarpackim.

II. Zakres i realizacja zamówienia

1. Wykonanie 10 szt. kontenerów na śmieci z wkładem i zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom
według szczegółowego projektu technicznego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.

2. Zapewnienie min. 2 letniej gwarancji na wszystkie elementy kontenerów (z wyłączeniem
plastikowego wkładu).
Zamawiający zastrzega, iż możliwym jest zwiększenie bądź zmniejszenie zamawianych kontenerów
w wymiarze +/- 3 kontenery.

3. Dostarczenie kontenerów we wskazane przez Zamawiającego miejsca znajdujące się na terenie
Nadleśnictwa Komańcza oraz gminy Solina w województwie podkarpackim do 12 maja 2023 r.

III. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do 12 maja 2023 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. W niniejszym postępowaniu zgłaszać oferty mogą Wykonawcy spełniający wszystkie warunki
opisane poniżej:

1) składając ofertę akceptują treść zamówienia bez zastrzeżeń;

2) wykonawca 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;

3) wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie realizacji usług zbieżnych z charakterem
zamówienia.

4) wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe
wykonanie zamówienia.



Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia –
nie spełnia” na podstawie Formularza ofertowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia powyższych informacji i żądania
od Wykonawców dowodów w powyższym zakresie na etapie oceny ofert. W przypadku
nieprzedłożenia takich dowodów lub niepotwierdzenia przez nie warunków oferta takiego
Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania
wyjaśnień lub uzupełnień jeżeli nie naruszy to konkurencyjności.

2. Wykonawcy występujący wspólnie

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku podmioty
te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być
członkiem tylko jednego konsorcjum.

2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia
umowy.

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz
z ofertą oryginału pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 1) powyżej, zostanie wybrana, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zażądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3. Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (stosowne informacje należy podać w
formularzu ofertowym) oraz podania przez Wykonawcę nazwy (firm) podwykonawców, którzy
będą brać udział w realizacji zamówienia.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Składając ofertę, Wykonawca
musi przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty wyszczególnione w zapytaniu ofertowym.

2. Oferta musi odpowiadać na treści niniejszego zapytania ofertowego.

3. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy. Wszelkie podpisy winny być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację osoby
podpisującej (czytelne imię i nazwisko, bądź pieczątka imienna z podpisem nieczytelnym). W
przypadku składania podpisu przez pełnomocnika dodatkowo należy złożyć dokument
pełnomocnictwa.

4. Podana w ofercie kwota musi być wyrażona w złotych polskich w kwocie brutto z
uwzględnieniem podatku VAT.



5. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

VI. Dokumenty wymagane do złożenia oferty oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków

1. Formularz ofertowy (zał. nr 2)
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3)
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (zał. nr 4)
4. Klauzula informacyjna RODO (zał. nr 5)

VII. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny, która będzie podstawą do
wyboru jednej oferty spośród Wykonawców spełniających warunki określone w treści zapytania
ofertowego.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta proponująca najniższą cenę.

4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli takie oferty,
do złożenia ofert dodatkowych w zakresie ceny. Oferty dodatkowe powinny zawierać cenę nie
wyższą od pierwotnej. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru
oraz unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

VIII. Sposób i termin złożenia ofert

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres mailowy: rrzepkowski@wwf.pl,
dszymecka@wwf.pl

W tytule wiadomości należy wpisać: „Zapytanie ofertowe nr GPL/02/03/2023/RR” w terminie do
28 marca 2023 r., do godziny 15.00.

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

 Rafał Rzepkowski, e-mail: rrzepkowski@wwf.pl
 Dorota Szymecka, e-mail: dszymecka@wwf.pl

X. Uwagi końcowe

1. Zamawiający poinformuje na życzenie Wykonawcy o wynikach postępowania, natomiast z
wybranym Wykonawcą zostanie ustalony termin podpisania Umowy.

2. Termin związania ofertą to 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W
przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XI. Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:



Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna RODO


