Przemyśl, 11 października 2019 r.
FUNDACJA DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE
ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków
adres do korespondencji:
ul. Mickiewicza 44 lok 5, 37-700 Przemyśl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” (nr umowy grantowej
01/07/Karpaty/2018) realizowanego w ramach współpracy z Fundacją WWF Polska, Fundacja
Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na przygotowanie opracowania naukowego
dotyczącego zbiorowisk roślinnych obszaru postulowanego poszerzenia granic Bieszczadzkiego
Parku Narodowego o jego otulinę w oparciu o dane własne oraz istniejącą literaturę przedmiotu.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu
z zachowaniem zasady konkurencyjności.

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie opracowania naukowego dotyczącego zbiorowisk
roślinnych obszaru postulowanego poszerzenia granic Bieszczadzkiego Parku Narodowego o
jego otulinę w oparciu o dane własne oraz istniejącą literaturę przedmiotu.
2. Dzieło, będące rezultatem zadania, będzie charakteryzować się następującymi cechami:
opracowanie naukowe w formie rozdziału książki naukowej, zawierające:
• opis zbiorowisk roślinnych badanego obszaru,
• waloryzację i analizę istniejących i potencjalnych zagrożeń,
• analizę potencjalnych konsekwencji włączenia omawianego obszaru w granice
• Bieszczadzkiego Parku Narodowego dla zbiorowisk roślinnych,
• bibliografię,
dostarczone w formie edytowalnego pliku MS Word.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: 20 grudnia 2020 r.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
• są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
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II.

•
•

posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym pozwalającym na wykonanie
przedmiotu zamówienia,
• posiadają zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
• posiadają odpowiednie doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań
w imieniu wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym lub Założycielem Zamawiającego. 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.

III.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od ostatecznego terminu składania
ofert.

IV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do
niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji
zamówienia wraz z wszelkimi narzutami i opłatami dodatkowymi. Oferty niekompletne bądź
niezgodne z przedmiotem zamówienia nie będą rozpatrywane.
2. Na kompletną ofertę składają się następujące dokumenty:
a) Formularz oferty – załącznik nr 1,
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 2,
c) Klauzula informacyjna – załącznik nr 3.

1. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście lub pocztą lub kurierem do biura Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze na adres: ul.
Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów
lub
b) drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres: biuro@przyrodnicze.org
2. Termin składania ofert upływa 22 października 2019 r.
3. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
4. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi 23 października 2019 r. w biurze Zamawiającego.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
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V.

6. 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.
7. W przypadku skierowania pytań do Oferenta/Oferentów, rozstrzygnięcie nastąpi w następnym
dniu roboczym, po dniu jaki został wskazany na złożenie wyjaśnień.

VI.

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o:
Kryterium cenowe – max. 100 pkt.
Cena oferty przedmiotu zamówienia ustalona zostanie w następujący sposób:
Cena oferty = cena brutto jednostki przeliczeniowej w ramach badanej części przedmiotu
zamówienia.
Ocena punktowa poszczególnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób:
Liczba punktów = Cena najniższa brutto / Cena oferty badanej brutto x 100
Oferent, który poda najniższą cenę otrzyma 100 punktów, zaś pozostałe oferty otrzymają liczbę
punktów proporcjonalną wg. powyższego wzoru. Ofertę cenową należy złożyć zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie
z przedstawionymi wyżej wyliczeniami.
3. W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający poprosi tych oferentów o złożenie ofert
dodatkowych.
4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.

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.
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VII.

VIII.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia, o ile zmiany te nie będą konsekwencją działań lub
zaniechań zawinionych przez Wykonawcę.
2. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy.

IX.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę,
którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie
obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

ZAŁĄCZNIKI:
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1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
3. Klauzula informacyjna

