
 

 
 

 

Zapraszamy do złożenia oferty  na działanie,  jakie w najbliższym czasie zamierza zrealizować  Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach projektu "Ochrona cietrzewia jako gatunku parasolowego cennych 
siedlisk przyrodniczych Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” współfinansowanego  przez Komisję Europejską 
w ramach programu LIFE oraz WFOŚiGW w Krakowie. 
 
 

Kraków 25.08.2017 
 

OGŁOSZENIE OFERTOWE nr C/2017/6 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do rejestracji zmian poziomu wód z osprzętem,  
urządzeniami do odczytu danych wraz z oprogramowaniem i automatycznej stacji meteorologicznej wraz 
z  oprogramowaniem  oraz ich  instalacja w terenie na obszarze Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. 
 W ramach realizacji zamówienia Wykonawca : 

 dostarczy i zamontuje sprzęt, 

 przekaże Zamawiającemu raport poinstalacyjny, 

 wskaże Zamawiającemu miejsca zainstalowania wszystkich urządzeń pomiarowych podczas wizyty 
terenowej,  

 zapewni przeszkolenie Wykonawcy w zakresie dokonywania odczytów z urządzeń pomiarowych, 

  

 udzieli gwarancji i serwisu na zamontowany sprzęt. 
Szczegółowy opis urządzeń zawierają załączniki nr 1 i 2.  
 
III. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH 

1. Zamawiający  dopuszcza składanie oferty częściowych - 2 części 
Część 1 –  dostawa urządzeń do pomiarów hydrologicznych wraz z osprzętem i montażem w terenie  
(załącznik nr 1); 
Część 2  –  dostawa automatycznych stacji meteorologicznych wraz z osprzętem i montażem w 
terenie (załącznik nr 2).  
Wykonawca może złożyć oferty na jedną lub więcej części zamówienia. 
Zamawiający przeprowadzi badanie i ocenę ofert oddzielnie dla każdej części zamówienia. 
Jeśli Wykonawca złoży jedną ofertę obejmującą 2 części zamówienia, Zamawiający będzie  traktował 
ją jako odrębne oferty składane na poszczególne części. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zawarcia umowy odrębnie dla każdej części zamówienia. Zamawiający zawrze umowę z  Wykonawcą 
tylko na tę część zamówienia, którego oferta została wyłoniona jako najkorzystniejsza tylko w jednej 
części zamówienia,  pomimo że Wykonawca złożył ofertę na obie części zamówienia. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie 
będą rozpatrywane. 

 
 



 

 
 

 

IV. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA   
 
1. Miejsce instalacji – obszar Natura 2000 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, powiat nowotarski, 

województwo małopolskie. Dokładne miejsca instalacji zostaną wskazane przez Zamawiającego do dnia 
15 października 2017r. (w oparciu o wytyczne uzyskane od hydrologa). 

2. Wykonawca, który zostanie wyłoniony spośród złożonych ofert jest zobowiązany wykonać dostawę i 
montaż urządzeń będących przedmiotem zamówienia do dnia 15 listopada 2017r. 

3. Termin ustalony w ust. 2 może ulec przesunięciu jeżeli w trakcie wykonywania montażu urządzeń 
Wykonawca natrafił na przeszkody fizyczne lub warunki hydrologiczne i klimatyczne, jakich mimo swego 
doświadczenia nie mógł przewidzieć. W takiej sytuacji  ma obowiązek niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna przedstawioną przez Wykonawcę sytuację za słuszną, to w 
porozumieniu z  Wykonawcą ustali przedłużenie terminu wykonania robót.  

4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z 
tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy, postoju. 

 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
 

1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
Nie dotyczy 

2) Wiedza i doświadczenie . Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku . 
 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  

 dla Części 1  -  co najmniej dwa zadania o wartości brutto równej co najmniej 175 000 PLN 
każda, w zakresie dostawy urządzeń do pomiarów hydrologicznych wraz z osprzętem 
i  montażem w terenie, 

 dla Części 2  -  co najmniej dwa zadania o wartości brutto równej co najmniej 10 000 PLN każda, 
w zakresie dostawy automatycznej stacji meteorologicznej wraz z osprzętem i 
oprogramowaniem oraz  montażem w terenie. 

W przypadku, gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż 
wskazana przez  Zamawiającego, Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień 
zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia 
protokołu/ dokumentu i kurs walut. 

3) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Nie dotyczy 

4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 
warunku 
Nie dotyczy 

5) Potencjał ekonomiczny i finansowy. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  
Nie dotyczy 
 

 

 



 

 
 

VI.  INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ OCENY OFERTY 
WEDŁUG WSKAZANYCH KRYTERIÓW 

1. Wypełniony formularz ofertowy  (Załącznik  3) 
2. Pozostałe dokumenty, które muszą być zawarte w złożonej ofercie: 

Wykaz zrealizowanych zadań (Załącznik 4) wraz z załączeniem dowodów określających należyte ich 
wykonanie,  dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz 
którego zadania były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, potwierdzające wykonanie 
zadań np. protokoły zdawczo-odbiorcze itp. 

 
VII. KRYTERIA I TRYB OCENY OFERT 

 
Przy wyborze oferty dla każdej z części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami : 
 
Część 1 –  dostawa urządzeń do pomiarów hydrologicznych wraz z osprzętem i montażem w terenie.  
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z najniższą ceną brutto. 
 
Część 2  –  dostawa automatycznych stacji meteorologicznych wraz z osprzętem i montażem w terenie 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto. 

 
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym (Załącznik  3). Dodatkowo oferta 
złożona Zamawiającemu powinna zawierać  wykaz zrealizowanych zadań (Załącznik  4) .  

2. Cena przedstawiona  przez Wykonawcę musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: 
a) kwotę podatku VAT (w przypadku gdy wykonawca jest podatnikiem VAT) 
b) należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy 

(w  przypadku gdy wykonawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) 
3. Cena powinna być podana w polskich zł z dokładnością nie większą niż 2 miejsca po przecinku. 
4.  Oferta musi zawierać ceny poszczególnych części składowych zamówienia. 

 
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Ofertę należy złożyć lub przesłać : 
• Małopolskie Biuro OTOP: 31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 10/1a,  
• lub  elektronicznie (skany podpisanych dokumentów)  na e-mail: anna.frankiewicz@otop.org.pl.  
 
Termin składania ofert mija 02.09.2017 o godz. 13:00. 
 
X. ZAWARCIE UMOWY I PŁATNOŚCI 

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



 

 
 

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wyłoniona jako najkorzystniejsza 
przekaże Zamawiającemu oryginały dokumentów w przypadku gdy oferta została wysłana 
elektronicznie jako skany dokumentów. 

3. Cena wskazana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

4. Termin płatności: do 14 dni od wystawienia faktury VAT. Wykonawca może wystawić, fakturę Vat 
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony. 

XI. 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. 
 
XII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 

1. Wyjaśniania treści ofert z Oferentami w przypadku, gdy są one niejednoznaczne, niejasne lub budzą 
wątpliwości Zamawiającego; 

2. Negocjacji ceny w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta będzie przekraczała budżet przeznaczony 
przez Zamawiającego na w/w usługi (z wszystkimi Wykonawcami którzy złożyli ofertę). 
Każdorazowo w takich przypadkach Zamawiający upubliczni taką informację na swojej stronie 
internetowej. Jeśli pomimo negocjacji  najkorzystniejsza oferta cenowa będzie przekraczała budżet 
Zamawiającego na w/w usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty; 

3. Zmiany/ modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,  w tym 
samego terminu składania ofert. Każdorazowo w takich przypadkach Zamawiający upubliczni taką 
informację na swojej stronie internetowej. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, przed przystąpieniem przez Wykonawcę do 
realizacji dostawy w przypadku nie podpisania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w Krakowie z Zamawiającym umowy dotacji na realizację zadania pt.  „Ochrona 
cietrzewia jako gatunku parasolowego cennych siedlisk przyrodniczych Torfowisk Orawsko- 
Nowotarskich – część I ochrona  czynna”. Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu 
odszkodowanie ani kara umowna. 
 
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
XIV. ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik 1  : CZĘŚĆ 1 - dostawa urządzeń do pomiarów hydrologicznych wraz z osprzętem i montażem w 
terenie 
Załącznik 2 : CZĘŚĆ 2 - dostawa automatycznych stacji meteorologicznych wraz z osprzętem, 

oprogramowaniem i montażem w terenie 

Załącznik 3 : Oferta 
Załącznik 4 : Wykaz  wykonanych dostaw o podobnym charakterze 
 
 



 

 
 

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, proszę o kontakt: 
• w sprawach merytorycznych : Tomasz Wilk, tel. 510 572 914, tomasz.wilk@otop.org.pl;  
rafal.bobrek@otop.org.pl 
• w pozostałych : anna.frankiewicz@otop.org.pl, tel. 12 442 95 36 w. 702 
 
 


