
 

 

 

 

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 07.03.2019 
 

 ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 555/2019/1 
 

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” o numerze POIS.02.04.00-00-0020/17-00.  
Beneficjentem projektu jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji 
o  Środowisku UNEP/GRID, ul. Erazma Ciołka 13, 01-445 Warszawa. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 opracowania w formie raportów prezentujących wyniki z monitoringu populacji cietrzewia 
w  obszarze Torfowisk Orawsko-Nowotarskich, przygotowane osobno dla 12 lokalizacji 
monitoringowych  (punktów / transektów) wskazanych przez Zamawiającego, 

 opracowanie zbiorcze w formie raportu (oparte na cząstkowych opracowaniach dotyczących 
poszczególnych lokalizacji).  

 

Opracowania zostaną przygotowane na podstawie przeprowadzonych prac terenowych wykonanych w 
obszarze Torfowisk Orawsko-Nowotarskich, zgodnie z Instrukcją monitoringu cietrzewia (Załącznik  1). 
Prace  terenowe będą miały na celu przeprowadzenie inwentaryzacji ptaków obecnych na tokowiskach 
i obejmą wykonanie dwóch kontroli dziennych w okresie od kwietnia do maja w roku 2019. 
Szczegółowe lokalizacje powierzchni badawczych Zamawiający przekaże Wykonawcy przed pierwszą 
kontrolą. Liczenie ptaków realizowane będzie jednocześnie na 14 punktach (przez 14 różnych 
obserwatorów, z czego w dwóch lokalizacjach kontrole wykonywać będą przedstawiciele 
Zamawiającego), więc Wykonawca musi zagwarantować dyspozycyjność do wykonania kontroli 
w  terminie podanym przez Zamawiającego, jednocześnie przez zespół 12 osób. Wstępne terminy 
kontroli to – 6 i 27 kwietnia 2019. Powyższe terminy mogą ulec zmianie ze względów pogodowych, 
a  Zamawiający zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo do wskazania nowego terminu nie później niż 
3  dni przed pierwotnie planowanym terminem kontroli. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia niewielkich zmian dotyczących przebiegu kontroli terenowych, po uprzednim 
poinformowaniu Wykonawcy. 
 

W ramach zamówienia Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu autorskie opracowanie 
w  formie raportu z prac przeprowadzonych na wskazanej powierzchni badawczej. Opracowanie musi 
być sporządzone w oparciu o zebrane wyniki, które będą załącznikami do opracowania (mapa 
terenowa). Na podstawie cząstkowych opracowań (dotyczących jednej lokalizacji) zostanie 
sporządzone zbiorcze opracowanie w formie raportu z prac przeprowadzonych na wszystkich 
miejscach  (punktach / transektach) w trakcie jednego sezonu. 
 



 

 

 

III. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania 

wariantowe nie będą rozpatrywane. 
 
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

Wykonawca, który zostanie wyłoniony spośród złożonych ofert jest zobowiązany wykonać usługę 
będącą przedmiotem zamówienia do 15 czerwca 2019, w tym prace terenowe – do 15 maja, a prace 
kameralne (raporty cząstkowe i raport zbiorczy) do 15 czerwca 2019. 
  
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 powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania 
ofert w niniejszym postępowaniu) wykonał co najmniej jedną usługę tj.  brał udział w działaniu 
związanym z monitorowaniem populacji cietrzewia, takim jak: badania naukowe, 
inwentaryzacja, monitoring, ekspertyza lub  inne o podobnym charakterze. 
Weryfikacja doświadczenia Wykonawcy możliwa będzie na podstawie: a) zaświadczenia/kopii 
zaświadczenia organizatora prac; b) dokumentów poświadczających udział w pracach (umowa, 
protokół zdawczo-odbiorczy prac itp.) podpisanych przez organizatora prac lub kopii takich 
dokumentów; c) publikacji naukowej.    

 

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. 
Wykonawca powinien wykazać, że będzie dysponował zespołem 12 ekspertów gwarantującym 
realizację zamówienia. Wykonawca uzyska punkty w zakresie kryterium kwalifikacje zawodowe 
i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia zgodnie z rozdz. VI 2 niniejszego 
zapytania ofertowego. 

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

 
VI. KRYTERIA I TRYB OCENY OFERT 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1. Łączna cena ofertowa brutto – 64%  
W zakresie kryterium ceny, oferent może uzyskać 0–64 punktów, zgodnie z formułą: 

Kc = (Cena minimalna (łączna cena brutto) w zbiorze ofert / Cena oferty badanej (łączna cena 
brutto))  x 100 pkt x 64%  



 

 

 

Łączna cena ofertowa brutto = [Cena brutto za wykonanie opracowania w formie raportu 
z  dwóch przeprowadzonych w sezonie kontroli na wskazanym punkcie / transekcie x 12 miejsc  
(punktów / transektów )] + [Cena brutto za wykonanie opracowania zbiorczego w formie raportu  
(opartego na cząstkowych opracowaniach dotyczących poszczególnych lokalizacji)] . 

2. Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 36% 
W zakresie kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia, oferent może uzyskać maksymalnie 36 pkt. 
 

Kk = suma punktów przyznanych każdej z osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 
 

Punkty (0, 2 lub 3 pkt.) będą przyznawane osobno każdej osobie z zespołu za: 

 Doświadczenie w monitoringu/inwentaryzacji cietrzewia na obszarze Karpat, ale poza obszarem 
Torfowisk Orawsko-Nowotarskich, potwierdzone udziałem w programach badawczych, 
inwentaryzacyjnych, monitoringowych lub realizacji projektów czynnej ochrony przyrody = 2 pkt. 

 Doświadczenie w monitoringu/inwentaryzacji cietrzewia na obszarze Torfowisk Orawsko-
Nowotarskich, potwierdzone udziałem w programach badawczych, inwentaryzacyjnych, 
monitoringowych lub realizacji  projektów czynnej ochrony przyrody = 3 pkt. 

Jedna osoba z zespołu może uzyskać maksymalnie 3 pkt. Cały zespół może uzyskać maksymalnie 
36 punktów. 
Weryfikacja doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia możliwa będzie na 
podstawie: a) zaświadczenia/kopii zaświadczenia organizatora prac; b) dokumentów 
poświadczających udział w pracach (umowa, protokół zdawczo-odbiorczy prac itp.) podpisanych 
przez organizatora prac lub kopii takich dokumentów; c) publikacji naukowej. 
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów 
(obliczoną według wzoru: Kc + Kk). 

 
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym  (Załącznik 2). 

2. Wykonawca załącza oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia (Załącznik 3). 
Na etapie składania ofert Wykonawca składa oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych 
i  doświadczeniu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia niezbędnych do oceny oferty zgodnie 
z  pkt VI 2.  Bez przedstawienia w oświadczeniu dokładnych informacji niezbędnych do przyznania 
punktacji dla członka zespołu, dany członek zespołu nie uzyska punktów w kryterium kwalifikacje 
zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. 
Wykonawca, którego oferta uzyska najwięcej punktów, przed podpisaniem umowy, zostanie 
wezwany do złożenia dokumentów/ kopii lub skanów dokumentów potwierdzających 
doświadczenie członków zespołu zawarte w oświadczeniach. 

3. Wykonawca powinien złożyć podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub 
osobowych z Zamawiającym (Załącznik 4).  
 

4. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną  pełnomocnictwo/ skan pełnomocnictwa   
do złożenia oferty wspólnej dla osoby podpisującej formularz ofertowy wraz z oświadczeniem 
o  braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (Załącznik 5). 

5. 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), 
c) wszystkie koszty związane z realizacją prac terenowych, np. koszty podróży. 

6. Cena powinna być podana w złotych polskich z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po 
przecinku. 

 

VIII. 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 15.03.2019 o godz. 11:00. 
 
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, 
zostanie wezwany do złożenia dokumentów/ kopii lub skanów dokumentów potwierdzających 
doświadczenie zawarte  w oświadczeniach członków zespołu. 

3. W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną nieprowadzącą 
działalności gospodarczej Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę  o dzieło.  

4. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, Zamawiający zawrze z każdym 
z  Wykonawców  oddzielną umowę.  

5. Zamawiający przewiduje możliwość wypłaty wynagrodzenia w częściach tj. po przekazaniu przez 
Wykonawcę opracowania za pierwszy z dwóch sezonów prac, na podstawie podpisanego przez 
obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.  

 
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. Zmian terminu, zakresu lub metody wykonywania kontroli terenowych na podstawie, których 
zostanie sporządzone opracowanie w formie raportu, 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, 
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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 na swojej stronie internetowej. 
 
XIII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 

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

2. w przypadku, gdy najkorzystniejsza  oferta  będzie przekraczała budżet przeznaczony przez 
Zamawiającego na w/w usługi, Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny. Jeśli pomimo 
negocjacji najkorzystniejsza oferta cenowa będzie przekraczała budżet  Zamawiającego na w/w 
usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty; 

3. zmiany terminu składania ofert oraz modyfikacji treści zapytania ofertowego pod warunkiem, że 
nastąpi to przed upływem terminu składania ofert. Każdorazowo w takich przypadkach 
Zamawiający upubliczni taką informację na swojej stronie. 

 
XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
XV. ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik 1 – Instrukcja  monitoringu cietrzewia w obszarze Torfowisk Orawsko-Nowotarskich 
Załącznik 2 – Formularz oferty  
Załącznik 3 – Oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu osób wyznaczonych do 

realizacji zamówienia  
Załącznik 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym 
Załącznik 5 – Pełnomocnictwo  do złożenia oferty wspólnej dla osoby podpisującej formularz ofertowy 

wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym 
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, proszę o kontakt : 

• w sprawach merytorycznych: Tomasz Wilk, tel. 12 442 95 36 w. 705, tomasz.wilk@otop.org.pl ;  
• w pozostałych: Anna Frankiewicz tel. 22 761 82 05, anna.frankiewicz@otop.org.pl . 
 

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane również w Bazie Konkurencyjności  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl   pod                                          
numerem 1171296 w dniu 06.03.2019. Treść zapytania została zmieniona w dniu 07.03.2019. 
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