
 

 

Rumia, 05.04.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/02 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu 

przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie 

Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na dostawę dwóch (2) urządzeń typu 

diver oraz jednego (1) limnigrafu do automatycznych pomiarów stanów wody w rezerwacie Beka.   

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą przy ul. Odrowąża 4, 05-270 Marki 

II. INFORMACJE OGÓLNE: 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014 – 2020” oraz „Wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznych urządzeń do rejestracji zmian poziomu 

i temperatury wód oraz pomiarów zasolenia wraz z instalacją w terenie.  

2. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. Kod CPV zamówienia – 31711120-0 Przetworniki 

IV. TERMIN REALIZACJI I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji - do dnia 12 maja 2017 roku. 

2.  Miejsce instalacji – rezerwat przyrody Beka, województwo pomorskie, powiat pucki, w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego,  tj. w najbliższym sąsiedztwie miejscowości Mrzezino. 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. Oferent musi posiadać zdolność finansową i techniczną, umożliwiające realizację niniejszego 

zamówienia. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Spełnienie warunku Wykonawca potwierdzi oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym. 

Ocena wykazania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent powinien złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie z załączonym do 

zapytania wzorem (Załącznik nr 2). Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.  

2. Oferta powinna zawierać: 

a) cenę całkowitą brutto podaną w złotych polskich z dokładnością nie większą niż 2 miejsca 

po przecinku, obejmującą wszystkie składowe koszty niezbędne do wykonania zamówienia; 

b) dane Oferenta: nazwę i adres, PESEL/REGON, numer telefonu i adres email; 

c) datę sporządzenia oferty. 

3. Oferent powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie ze wzorem 

(Załącznik nr 3). 



 

 

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty wprowadzone przez Oferenta muszą być 

naniesione w sposób umożliwiający odczytanie błędnego tekstu (przekreślone), parafowane i 

datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

VII. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej oraz ofert wariantowych na 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

VIII.KRYTERIA WYBORU OFERTY – najniższa cena.  

Kryterium Cena oferty (X) 

Liczba punktów, która można uzyskać zostanie obliczona według następującego wzoru: 

X = (Cmin/Cx)*100 pkt 

gdzie, 

X -  liczba punktów przyznanych ocenianemu wariantowi oferty 

Cmin – cena brutto oferty najtańszej 

Cx – cena brutto oferty badanej                           

Punkty w kryterium zostaną zaokrąglone do dwu miejsc po przecinku. Maksymalna ilość 

punktów, którą można osiągnąć wynosi 100. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.  

IX. MIEJSCE, TERMIN ORAZ TRYB SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być złożona do dnia 13 kwietnia  2017 roku w jeden ze sposobów: 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hanna.rachwald@otop.org.pl  

 w wersji pisemnej pocztą tradycyjną na adres Pomorskiego Biura OTOP: ul. Lipowa 4, 84-230 

Rumia lub osobiście złożona w biurze od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-16.00. 

Liczy się data wpływu oferty. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych Oferentów do 

złożenia w terminie 3 dni ofert dodatkowych. 

3. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych wcześniej ofertach podstawowych. 

X. TRYB KORESPONDENCJI OFERENTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM 

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, 

przekazując swoje zapytanie pisemnie lub drogą elektroniczną lub faksem. Zamawiający odpowie 

poprzez upublicznienie odpowiedzi na pytania na swojej stronie internetowej. 

XI. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 

1. wyjaśniania treści ofert z Oferentami w przypadku, gdy są one niejednoznaczne, niejasne lub 

budzą wątpliwości Zamawiającego. 

2. uznania za nieważne ofert niezgodnych z wymaganiami zapytania ofertowego; 

3. uznawania za nieważne ofert złożonych po wyznaczonym terminie; 

4. uznanie za nieważne ofert, które są niezgodne z przepisami prawa; 

5. zamknięcia postępowania prowadzonego w drodze zapytania ofertowego bez wyboru 

najkorzystniejszej oferty; 
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6. zmiany/ modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,  w tym 

terminu składania i otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie powiadomi o każdej 

zmianie/modyfikacji treści zapytania ofertowego. 

XII. ZAWARCIE UMOWY I FORMA PŁATNOŚCI 

1. Wybrany Wykonawca podpisze Umowę na wykonanie zamówienia w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT w należnej wysokości. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu zamówienia, potwierdzonym 

podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym, na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT lub rachunku do umowy, płatnej przelewem w ciągu 30 dni od daty 

wystawienia, na konto wskazane w fakturze VAT lub rachunku do umowy. 

XIII. INFORMACJA O DOPUSZCZALNOŚCI WARUNKÓW ZMIANY UMOWY 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania z poszanowaniem ustawy Kodeks Cywilny. Zmiany będą mogły być wprowadzone do 

Umowy między innymi w zakresie: 

1. Przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji 

projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z 

innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jak i decyzjami instytucji zarządzającej terenem. 

2. Zmiany zakresu lub metody wykonywania przedmiotu Umowy, której w chwili zawarcia Umowy 

strony nie mogły przewidzieć. 

3. Warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

XIV. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

1. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) nie może udzielać zamówienia podmiotom 

powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między OTOP lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu OTOP lub osobami wykonującymi 

w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d. pozostawaniu 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. 

3. Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy składa on wraz z ofertą oświadczenie o braku 

powiązań, o których mowa w ust. 2. 

4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

XV. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Adres do korespondencji: 
Pomorskie Biuro OTOP, 84-230 Rumia, ul. Lipowa 4. 

2. Dodatkowych informacji udzielają: 



 

 

Bogumiła Błaszkowska, tel.  +48 500 239 688, e-mail: bogumila.blaszkowska@otop.org.pl 
Hanna Rachwald, tel./fax: 58 341 26 93, e-mail: hanna.rachwald@otop.org.pl 

XVI.Załączniki 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Formularz ofertowy 

3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
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Załącznik nr 1 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
I. Przedmiot zamówienia:  

Dostawa i instalacja automatycznych urządzeń:  

1. do rejestracji zmian poziomu i temperatury wody - 1 szt., 

2. do rejestracji zmian poziomu, temperatury i zasolenia wody – 1 szt., 

3. limnigrafu – 1 szt. 

II. Termin realizacji zamówienia: do dn. 12 maja 2017 r. 

III. Miejsce instalacji: rezerwat przyrody Beka, województwo pomorskie, powiat pucki 

IV. Specyfikacja techniczna 

1. Parametry minimalne rejestratora (typu diver)zmian poziomu i temperatury wody  

 Samorejestrujący, automatyczny rejestrator zmian poziomu i temperatury wody. 

 Zakres rejestrowanych stanów od 0 do 10 m różnicy słupa wody. 

 Dokładność pomiaru stanów wody nie mniej niż 0,5 cm. 

 Zakres rejestrowanych temperatur: minimum -20o do +60o.  

 Dokładność pomiaru temperatury: nie mniej niż 0,2oC. 

 Możliwość ustawienia interwału pomiaru stanów wody i temperatury od 1 minuty do 99 

godzin.  

 Kompensacja temperatury 0/+40oC.  

 Czujnik ciśnienia ceramiczny. 

 Pojemność pamięci danych co najmniej 2x25 000 pomiarów. 

 Wymiary sprzętu: średnica nie więcej niż 22 mm, długość nie więcej niż 110 mm, waga do 

100g. 

 Rejestratory mają umożliwiać kompensację danych w oparciu o zapis ciśnienia 

atmosferycznego, pochodzący z posiadanego przez Zamawiającego rejestratora ciśnienia 

atmosferycznego typu Baro-diver. Kompensacja ma być realizowana w oparciu o posiadane 

przez Zamawiającego oprogramowanie Diver-Office. 

2. Parametry minimalne rejestratora (typu diver)zmian poziomu, temperatury i przewodności 

elektrycznej (EC) wody: 

 Samorejestrujący, automatyczny rejestrator poziomu, temperatury i przewodności 

elektrycznej wody 

 Zakres rejestrowanych stanów od 0 do 10 m różnicy słupa wody. 

 Dokładność pomiaru stanów wody nie mniej niż 0,5 cm. 

 Zakres rejestrowanych temperatur: minimum -20o do +60o.  

 Dokładność pomiaru temperatury: nie mniej niż 0,2oC. 

 Zakres rejestrowanej przewodności elektrycznej: minimum 0-120 mS/cm 

 Dokładność pomiaru przewodności elektrycznej: nie mniej niż ok. 2%  

 Możliwość ustawienia interwału pomiaru stanów wody i temperatury od 1 minuty do 99 

godzin.  

 Kompensacja temperatury 0/+40oC. 



 

 

 Czujnik ciśnienia ceramiczny, obudowa odporna na działanie wód o wysokim stopniu 

zasolenia 

 Pojemność pamięci danych co najmniej 2x24 000 pomiarów. 

 Wymiary sprzętu: średnica nie więcej niż 22 mm, długość nie więcej niż 135 mm, waga do 

100g. 

 Rejestratory mają umożliwiać kompensację danych w oparciu o zapis ciśnienia 

atmosferycznego, pochodzący z posiadanego przez Zamawiającego rejestratora ciśnienia 

atmosferycznego typu Baro-diver. Kompensacja ma być realizowana w oparciu o posiadane 

przez Zamawiającego oprogramowanie Diver-Office. 

2. Parametry minimalne limnigrafu: 

 Limnigraf ze stali nierdzewnej z zamknięciem zabezpieczającym 

 Wkładka siatkowa 

 Długość całkowita: ok. 3 m  

3. Wymagania obligatoryjne w ramach ceny:  

 Dostawa i instalacja diverów w miejscu przeznaczenia - rezerwat przyrody Beka (woj. 

pomorskie, pow. pucki) w istniejących rurach piezometrycznych, a limnigrafu we 

wskazanym przez Zamawiającego cieku w rezerwacie. 

 Możliwość odczytania danych z urządzeń poprzez komputer bez konieczności zakupu 

dodatkowych urządzeń albo oprogramowania lub przy pomocy czytnika fotoelektrycznego 

do łączności z urządzeniem. 

 Przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu. 

 Gwarancja minimum 18 miesięcy bez konieczności wykonywania przeglądów w tym czasie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 2 
 

................................................. 2017 r.  
                                                                                                                                       (miejscowość i data) 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
Dane Oferenta: 

Nazwa: .................................................................................................................................................. 

Adres siedziby: ...................................................................................................................................... 

Telefon/faks: ..............................................                   Adres e-mail: .................................................. 

NIP ..........................................................…                  Regon ............................................................. 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków nr 

521/2017/02 na dostawę dwóch (2) urządzeń typu diver oraz jednego (1) limnigrafu do 

automatycznych pomiarów stanów wody w rezerwacie Beka w związku z realizacją projektu pt. 

„Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

przedstawiam swoją ofertę: 

Całkowita cena netto:  ………………………………………………………………………………………….…………………………. 

Słownie kwota netto: ………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Podatek od towarów i usług w wysokości ……..…….% to jest ……………….……………………………. złotych 

Cena całkowita brutto: ……………………………………………………………………………………….………………………..….. 

Słownie kwota brutto: …………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 

Ponadto oświadczam, że: 

1. Oferta jest ważna co najmniej 30 dni od momentu złożenia. 

2. Podana cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

3. Dysponujemy odpowiednimi kompetencjami i uprawnieniami do prowadzenia działalności 

obejmującej przedmiot zamówienia, jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz 

posiadamy potencjał zawodowy i techniczny do wykonania zamówienia. 

4. Zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 

akceptując wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i 

wyjaśnienia do przygotowania oferty. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do 

podpisania umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 
 

................................................................................... 
podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 



 

 

Załącznik nr 3                                                                             
 

 
................................................. 2017 r.  

                                                                                                                                               (miejscowość i data) 
              

 
 
 

OŚWIADCZENIA O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM 
 
Dane Oferenta: 

Nazwa: .................................................................................................................................................. 

Adres siedziby: ...................................................................................................................................... 

Telefon/faks: ..............................................                   Adres e-mail: .................................................. 

NIP ......................................................... …                  Regon ............................................................. 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:  
 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia w ramach realizacji projektu „Zrównoważona turystyka i 

ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, nie jestem powiązany osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, z siedzibą w Markach 

przy ul. Odrowąża 24.  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między OTOP lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu OTOP lub osobami wykonującymi w 

imieniu OTOP czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d. pozostawaniu 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.  

 
 
 
 
 
 
                                                       ........................................................................ 

podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 

 


