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Zapraszamy do złożenia oferty na działanie jakie w najbliższym czasie zamierza zrealizować  Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach projektu "Karpaty łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej 
ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach” o numerze POIS.02.04.00-00-0020/17-00 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
 

Kraków 23.04.2018 
ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 555/2018/2 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy – podmiot 
upoważniony do ponoszenia wydatków w projekcie o numerze POIS.02.04.00-00-0020/17-00 "Karpaty łączą – 
tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych 
w Karpatach”.   
Beneficjentem projektu jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o  Środowisku 
UNEP/GRID, ul. Erazma Ciołka 13, 01-445 Warszawa. 
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Kod CPV zamówienia (słownik kodów zamówień):   
32530000-7 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 5 nadajników pozwalających na rejestrację lokalizacji ptaków 
(derkaczy Crex crex) wraz z osprzętem (1 stacja bazowa) i oprogramowaniem. 
 
Propozycja cenowa powinna uwzględniać: 

 dostarczenie sprzętu według następującej specyfikacji: 
Nadajniki do rejestrowania pozycji ptaków (derkaczy) – 5 szt. 

 loggery z modułem GPS-UHF z możliwością zdalnego przesyłania danych (na dystans co najmniej 200 m) 

 rozmiary urządzenia dostosowane do wielkości gatunku (średnia waga derkacza – ok. 160 g) – waga 
nadajnika nie może przekraczać 6 g, 

 sposób zasilania – baterie ładowalne z panelem słonecznym umożliwiającym ich ładowanie, 

 trwałość baterii umożliwiająca zebranie co najmniej 150 pozycji ptaka (bez ładowania przez panel 
solarny), 

 pamięć loggera umożliwiająca zebranie co najmniej 5 000 pozycji GPS, 

 minimalny interwał rejestracji pozycji GPS – co 15 min., 

 możliwość zmiany parametrów loggera (np. interwału rejestracji lokalizacji GPS) zdalnie poprzez stację 
bazową, 

 dane rejestrowane przez nadajniki muszą obejmować co najmniej: (1) ID loggera, (2) pozycję GPS, (3) 
datę i czas (z dokładnością co najmniej do minuty), (4) poziom napięcia elektrycznego baterii, 

 loggery wraz z baterią i panelem słonecznym muszą umożliwiać użytkowanie w warunkach terenowych 
oraz posiadać kolory dostosowane do upierzenia ptaka i siedlisk, które zajmuje (czyli ciemne, brązowe, 
szare, ciemnozielone itp.), 

 sposób montażu – klejenie do piór. 
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Sprzęt dodatkowy oraz oprogramowanie: 
Zestaw składający się z : stacji bazowej – 1szt , anteny ogólnej (360o) – 1 szt, anteny kierunkowej dalekiego 
zasięgu – 1szt oraz kabla zasilającego z końcówką USB – 1szt , spełniający wymagania: 

 stacja bazowa umożliwiająca komunikację obustronną z loggerem, w tym sczytywanie danych 
z odległości co najmniej 200 m od loggera (w terenie otwartym), 

 możliwość obsługi przez stację bazową co najmniej 15 loggerów, 

 zasilanie stacji bazowej : możliwość podłączenia stacji bazowej do zewnętrznego źródła zasilania, 
umożliwiającego pracę stacji bazowej bez podłączenia do sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 
10 godzin, 

 oprogramowanie potrzebne do przetwarzania danych. 
Zarówno na loggery jak i na stację bazową gwarancja producenta: minimum 24 miesiące, odnawiana, jeżeli 
sprzęt zostanie naprawiony lub wymieniony.  

 przeszkolenie Zamawiającego w zakresie dokonywania odczytów z urządzeń pomiarowych.  
 

 
III. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH  

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne części 
zamówienia.  

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

 
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCE DOSTAWY ZAMÓWIENIA 
 

Dostawa zamówienia musi być zrealizowana najpóźniej do 10.06.2018 r. 
Miejsce dostawy : Kraków  
 
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: 

  co najmniej dwa zamówienia o wartości brutto równej co najmniej 10 000 PLN każde, w  zakresie 
dostawy urządzeń rejestrujących/loggerów GPS oraz stacji bazowej do urządzeń 
rejestrujących/loggerów GPS. 

W przypadku, gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż wskazana 
przez  Zamawiającego, Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień podpisania 
protokołu odbioru towarów/faktury lub równoważnego dokumentu, podając jego datę. 
Weryfikacja doświadczenia Wykonawcy możliwa będzie na podstawie poświadczenia od  
Zamawiającego dla którego zrealizowano zamówienie, dokumentującego, że dostawa została 
wykonana należycie.   
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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. KRYTERIA I TRYB OCENY OFERT 

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami : 
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto. 
 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca powinien złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie z dołączonym do 
zapytania wzorem (Załącznik 1). Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.   

2. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie 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). 

Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) z dokładnością nie większą niż 2 miejsca po przecinku. 
3. Wykonawca powinien wykazać, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt V.2. W tym celu 

składa  wykaz zrealizowanych zamówień (Załącznik 2). 
4. Wykonawca powinien złożyć podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

z Zamawiającym (Załącznik 3). 
 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć lub przesłać w oryginale: 
• Małopolskie Biuro OTOP: 31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 10/1a,  
• lub  przesłać elektronicznie (skany podpisanych dokumentów)  na adres e-mail:  

anna.frankiewicz@otop.org.pl  
 

Termin składania ofert mija 02.05.2018 o godz. 12:00. 
 
IX. 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 podpisanych 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. 
 

mailto:anna.frankiewicz@otop.org.pl
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X. INFORMACJA O DOPUSZCZALNOŚCI WARUNKÓW ZMIAN 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. Zmiany terminu dostawy spowodowane przesunięciami w  harmonogramie projektu oraz wszelkimi 

decyzjami instytucji dotującej, a także z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 
2. Warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących 

w  dniu zawarcia umowy. 
 

XI. 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 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, 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
XII. 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. 
 

XIII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 

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

2. Zamknięcia postępowania prowadzonego w drodze zapytania ofertowego bez wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

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

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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XV. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1 – wzór oferty 
Załącznik 2 – wykaz zrealizowanych zamówień 
Załącznik 3 – oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
 
W razie wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt: 

• w sprawach merytorycznych : Tomasz Wilk, tel. 12 442 95 36 w. 705 , tomasz.wilk@otop.org.pl ;  
• w pozostałych : Anna Frankiewicz, tel. 12 442 95 36 , anna.frankiewicz@otop.org.pl 

 
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane również w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl pod                    
numerem 1101529 w dniu 23.04.2018 

mailto:tomasz.wilk@otop.org.pl
mailto:anna.frankiewicz@otop.org.pl
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

