Znak sprawy: ZP.231.RPO.001.2021

Gdańsk, dn. 24 marca 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8, tel. 58 743 18 00, fax 58 743 18 33
http://www.wfos.gdansk.pl e-mail: zamowienia@wfos.gdansk.pl
I. NAZWA ZADANIA:
Ocena stanu zachowania stanowisk brzozy niskiej i iglicy małej w rezerwacie przyrody
„Mętne”.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest ocena stanu zachowania stanowisk brzozy niskiej i iglicy małej
w rezerwacie przyrody „Mętne”, zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
W ramach zamówienia Wykonawca przeprowadzi badania terenowe oraz sporządzi raport na
temat oceny stanu zachowania stanowisk brzozy niskiej i iglicy małej w rezerwacie przyrody
„Mętne”, w którym zaproponuje działania ochronne dla obu gatunków.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:

ORAZ

OPIS

SPOSOBU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:
Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem:
1) Osobą skierowaną do realizacji oceny stanu zachowania stanowisk brzozy niskiej
w rezerwacie „Mętne”, posiadającą wykształcenie wyższe będące potwierdzeniem nabytej
wiedzy merytorycznej z zakresu objętego tematyką usługi oraz doświadczenie
w przeprowadzaniu inwentaryzacji lub monitoringu siedlisk przyrodniczych, potwierdzone
realizacją co najmniej jednej takiej usługi, obejmującej badanie własne układów
torfowiskowych oraz ocenę stanu ochrony (typów zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ)
co najmniej jednego z wymienionych typów siedlisk przyrodniczych: 7110, 7120, 7140, 7150;
2) Osobą do realizacji oceny stanu zachowania stanowisk iglicy małej w rezerwacie „Mętne”,
posiadającą wykształcenie wyższe będące potwierdzeniem nabytej wiedzy merytorycznej
z zakresu objętego tematyką usługi oraz doświadczenie w przeprowadzaniu inwentaryzacji lub
monitoringu gatunków ważek z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, potwierdzone realizacją
co najmniej jednej takiej usługi.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, do oferty Wykonawca jest
zobowiązany dołączyć Oświadczenie dot. dysponowania osobami zdolnymi do realizacji
zamówienia, w którym wskazane zostanie doświadczenie proponowanych osób.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do zapytania.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (propozycję treści
zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia zawarto w załączniku nr 5 do zapytania).
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena – 100%
Ocena sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą, iż oferta
nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają
proporcjonalnie mniej punktów, obliczonych według wzoru:
• Cmin – minimalna cena brutto spośród ocenianych ofert
• Cn – cena badanej oferty
C = (Cmin/Cn) x 100
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do
prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające
zarówno z dokumentacji, jak i z własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne koszty nie ujęte
a konieczne dla osiągnięcia zamierzonego efektu. Cena musi obejmować koszty z tytułu
przeniesienia majątkowych praw autorskich na polach eksploatacji, o których mowa w § 9
umowy, a także prawa do wykonywania praw zależnych.
Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana przez
Zamawiającego za najkorzystniejszą.
V. WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Wynagrodzenie ofertowe jest wynagrodzeniem ryczałtowym i winno obejmować wszystkie
koszty Wykonawcy oraz Zamawiającego (jeśli dotyczy) związane z wykonaniem
zamówienia, w tym wszelkie wymagane prawem daniny publicznoprawne, jak również
koszty z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich na polach eksploatacji, o których
mowa w § 9 umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności wynikającej z umowy w terminie
14 dni od daty otrzymania rachunku/faktury, przelewem na wskazany przez Wykonawcę

rachunek bankowy. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku będzie
podpisany przez Strony protokół wykonania przedmiotu umowy, stwierdzający wykonanie
umowy bez wad, sporządzony w ciągu 5 dni roboczych od przekazania ostatecznej wersji
Raportu, o którym mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1
do zapytania).
3. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. W przypadku osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, niezatrudniających
pracowników lub niezawierających umów ze zleceniobiorcami oraz osób fizycznych
niewykonujących działalności gospodarczej, cena ofertowa powinna uwzględniać
wymagania wynikające z przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz. 2207 z późn. zm.)
oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. (Dz.U. z 2020, poz. 1596).
VI. WARUNKI GWARANCJI:
Nie dotyczy.
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
13 sierpnia 2021 r.
Badania terenowe należy zakończyć do 30.07.2021 r. i przekazać Zamawiającemu wstępną
wersję Raportu w formie pisemnej i elektronicznej.
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę należy złożyć na przygotowanym formularzu ofertowym (wzór formularza oferty
stanowi załącznik nr 2 do zapytania) wraz z załącznikiem nr 4 (i załącznikiem nr 5 jeśli dotyczy)
do zapytania w terminie do dnia: 29.03.2021 r.
2. Ofertę należy złożyć w jednej z następujących form:
• pisemnej (osobiście lub za pośrednictwem poczty) na adres: WFOŚiGW w Gdańsku
ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk lub
• w wersji elektronicznej (w postaci skanu podpisanej oferty) na adres:
zamowienia@wfos.gdansk.pl
W przypadku, gdy umocowanie osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy nie wynika
z publicznie dostępnych rejestrów, wówczas do złożonej oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo.
3. Osobą do kontaktu w sprawie zapytania jest: Joanna Miniewicz
e-mail: joanna.miniewicz@wfos.gdansk.pl
IX. WZÓR UMOWY/ WARUNKI ZMIAN UMOWY:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania.
X. UWAGI KOŃCOWE:
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.

Projekt „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.
XI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: „RODO”)
informujemy, że
a. Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania,
zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wykonawcy mogą kontaktować się z Administratorem
w następujący sposób:
 listownie na adres: WFOŚiGW w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk,
 poprzez e-mail: zamowienia@wfos.gdansk.pl,
 telefonicznie: 58 743 18 70.
b. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – iod@wfos.gdansk.pl.
c. Cel przetwarzania danych Wykonawcy oraz podstawy prawne:
i.
Dane Wykonawcy będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego,
ii.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w zw. z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 lit. b RODO – odniesieniu
do danych osobowych osoby będącej stroną umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO –
w odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie niezbędnym
do zawarcia i realizacji umowy.
d. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać właściwe organy (w tym np. odpowiednie organy
Unii Europejskiej, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Administracja Skarbowa) oraz podmioty
(w tym wykonawcy oraz każdy kto jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności
postępowania), upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.
e. Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania
i wynosi odpowiednio:
i.
4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
ii.
jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania
umowy i okresu jej rozliczania,
iii.
w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym
mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013,
iv.
w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji – do czasu przeprowadzania
archiwizacji dokumentacji.
f. Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane
osobowe przysługują następujące uprawnienia:
i.
prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania,
ii.
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO,

iii.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g. Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane
osobowe nie przysługuje:
i.
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
ii.
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
iii.
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
h. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia
publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim
udziału. W zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania
na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych,
a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.
z 2020 r. poz. 2415, z późn. zm.).
i. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane mogą
być przekazywane do państw z poza EOG.
j. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

2. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania daty lub nazwy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu.
Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy
4. Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do realizacji zamówienia
5. Propozycja treści zobowiązania innego podmiotu

