Przemyśl, 15 listopada 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/11/2018

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pn. „Ochrona Puszczy Karpackiej”, współfinansowanego ze środków WWF
Polska zgodnie z umową 01/07/Karpaty/2018, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, zaprasza do składania
ofert na wykonanie następującego zadania:

Przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do powołania 15 obszarów
EMERALD na Ukrainie
I. OPIS PROJEKTU:
Ochrona wartości przyrodniczych Puszczy Karpackiej poprzez zmianę kształtu gospodarki leśnej
prowadzonej na terenie Karpat Wschodnich, ograniczenie degradacji najcenniejszych fragmentów lasu i
zmniejszenie ilości pozyskiwanego drewna. Prowadzenie merytorycznego dialogu z lokalną społecznością
oraz władzami na temat powołania Turnickiego Parku Narodowego, opartego zarówno na przyrodniczych
jak i ekonomicznych argumentach. Zachowanie najcenniejszych fragmentów Puszczy Karpackiej dzięki
przedstawieniu wartości przyrodniczych nadleśnictw przyległych do Bieszczadzkiego Parku Narodowego
oraz podjęciu dyskusji nad koniecznością jego poszerzenia. Ochrona karpackiej populacji wilka oraz żbika
występujących na terenie projektowanego Turnickiego PN poprzez zwiększenie stanu wiedzy naukowej na
temat funkcjonowania tych gatunków na tym obszarze. Wzrost stopnia ochrony cennych przyrodniczo
obszarów po stronie ukraińskiej w wyniku powiększenia listy projektowanych obszarów chronionych
Emerald.
II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
Nowosiółki Dydyńskie 4
37-743 Fredropol
III. TRYB ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu „Ochrona Puszczy
Karpackiej” z zachowaniem zasady konkurencyjności.
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dokumentacji niezbędnej do powołania 15 obszarów EMERALD
na Ukrainie. Obszary EMERALD są prototypem europejskiej sieci obszarów Natura 2000. Tworzenie sieci ma
na celu zachowanie w jak najlepszym stanie cennych siedlisk i gatunków, które aktualnie nie są
wystarczająco mocno chronione na terytorium Ukrainy. Podobnie jak w przypadku Polski zagrożeniem dla
przyrody jest nadmierna antropopresja i eksploatacja jej zasobów przy jednoczesnym słabym stopniu
rozpoznania wartości obszarów. Zadanie polega na prowadzeniu inwentaryzacji przyrodniczej w
najcenniejszych obszarach na terytorium Ukrainy przez ekspertów – specjalistów w różnych dziedzinach
przyrodniczych. Zadaniem ekspertów jest sporządzenie spisu gatunków chronionych w ramach sieci
EMERALD, wytypowanie lokalizacji pod nowe obszary oraz przygotowanie dokumentacji dla
projektowanych obszarów sieci EMERALD na Ukrainie wraz z mapami GIS.
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Dzieło, będące rezultatem zadania, będzie charakteryzować się następującymi cechami:
a) formularz SDF dla każdego z 15 proponowanych obszarów EMERALD, zawierający dane dotyczące
występowania zwierząt i roślin oraz dane dotyczące siedlisk przyrodniczych,
b) mapa elektroniczna w formacie KMZ, SHP lub innym formacie związanym z obróbką danych GIS
przedstawiająca proponowane granice każdego z proponowanych 15 obszarów EMERALD.
Zadanie będzie realizowane w terminach od 2018-12-01-20 do 2018-12-24.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – KRYTERIA DOSTĘPU
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą w szczególności:
─ nie być powiązanym 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).
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana według formuły: „spełnia-nie
spełnia”, dokonywana będzie w oparciu o przedłożone przez Oferenta oświadczenia o spełnianiu tych
warunków. Zleceniobiorca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w
postępowaniu.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Kompletna oferta musi zawierać uzupełnione i własnoręcznie podpisane dokumenty:
a) formularz ofertowy (załącznik nr 1)
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2)
c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3)
2. W przypadku gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone.
4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny ofertowej oraz
doświadczenia Oferenta w realizacji podobnych zadań.
Kryterium
Cena ofertowa

Waga [%]
100

1) 100% - cena (max. 100 pkt.)
Oferent, który poda najniższą cenę otrzyma 100 punktów, zaś pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów
proporcjonalną wg. wzoru:

cena =

5.
6.

Cena najniższa
Cena oferty badanej

x 100

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie
z przedstawionymi wyżej wyliczeniami.
Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny w przypadku, gdy wysokość ceny najkorzystniejszej oferty
przekracza wielkość określoną w budżecie projektu.
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7.

Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy.

VII. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z prawem,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
c) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
d) będzie zawierała rażąco niską cenę,
e) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub
oświadczeń.
VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Oznaczenie
załącznika
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Nazwa załącznika
Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ INFORMACJE O OTWARCIU OFERT
1. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście lub pocztą lub kurierem do biura Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze na adres: ul.
Mickiewicza 44/5, 37-700 Przemyśl
lub
b) drogą elektroniczną na adres: biuro@przyrodnicze.org
2. Termin składania ofert upływa 29 listopada 2018 o godz. 12:00
3. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
4. Ocena ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2018 w siedzibie Zamawiającego o godz. 12:00
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
7. W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych
pytań. Oferent powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym przez Zamawiającego
terminie. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, oferta nie będzie rozpatrywana.
8. W przypadku skierowania pytań do Oferenta/ów, rozstrzygnięcie nastąpi w następnym dniu
roboczym, o godz. 12:00
X. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i odwołania postępowania bez podania
przyczyny.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania zamówienia na etapie realizacji
zadania w uzasadnionych przypadkach.

4. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
http://przyrodnicze.org/category/ogloszenia/
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/11/2018 – FORMULARZ OFERTY

1. Zamawiający
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
Nowosiółki Dydyńskie 4
37-743 Fredropol
2. Wykonawca
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Imię i Nazwisko
/ Nazwa firmy
Adres
Nr telefonu i email

Lp.

Nazwa wydatku
(Dokładna specyfikacja zamówienia na podstawie
potrzebnych materiałów do wykonania, liczby sztuk,
parametrów technicznych)

Jedn.
miary

Liczba

Cena
jednostkowa
PLN brutto

Cena łącznie
PLN brutto

1.
3. Ja niżej podpisany oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zapoznałem/am się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń
oraz zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia;
zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego;
gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania;
informacje składające się na ofertę stanowią tajemnicę i jako takie nie mogą być udostępnione innym
uczestnikom niniejszego postępowania,
wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe;
składając niniejszą ofertę wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych, na potrzeby przeprowadzania niniejszego postępowania

……………………………………………
(data, podpis)
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/11/2018 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………….…… oświadczam, w imieniu
………………………………………………………………………………….........................................................................……………..
…………………………………………….………………………………………………………………………………………………............................
.....………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
(pełna nazwa i adres Oferenta)
iż nie łączy mnie z Beneficjentem, ani osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy …………………., powiązanie polegające
w szczególności na:
 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………..
(data, podpis)
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/11/2018 – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie przez Fundację
Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą w Nowosiółkach Dydyńskich dla potrzeb niezbędnych do
przeprowadzenia konkursu ofert.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 12 i art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z
04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych jest Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą w Nowosiółkach
Dydyńskich 4, 37-743 Fredropol wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000305072, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9522047732, REGON: 141415140; kontakt z
Administratorem można realizować na adres korespondencyjny biura fundacji ul. Mickiewicza 44
lokal 5, 37-700 Przemyśl lub e-mail: biuro@przyrodnicze.org
2) Dane osobowe oferentów w organizowanym przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą w
Nowosiółkach Dydyńskich naborze na wykonanie usług będą przetwarzane w celu wyłonienia
oferty w konkursie ofert na podstawie zgody zawartej w ofercie - art. 6 ust 1. a RODO.
3) Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych oferentów w celu innym
niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
4) Oferenci biorący udział w konkursie mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.2, w
każdym momencie poprzez zawiadomienie Administratora. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest konieczność podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a zakres tych danych zawarty jest w zapytaniu
ofertowym.
6) Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do
jakich zostały zebrane.
7) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych
osobowych
na
podstawie
odrębnych
przepisów
prawa,
upoważnieni
pracownicy/współpracownicy Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem,
dostawcy usług technicznych i organizacyjnych.
8) Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych oferentów do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9) Dane oferentów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów, tj. do momentu zakończenia konkursu, a następnie niezwłocznie usunięte.
10) Oferenci posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie;
11) Oferent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
12) Dane osobowe oferentów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
Jednocześnie informujemy, że oferty złożone poza ogłoszonymi konkursami ofert będą niezwłocznie
niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane/
…………………………………………………
(data i podpis)
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