Strzelce Krajeńskie, 08.06.2021

Zn. Spr.: SA.082.3.2021

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności
Nr SA.082.3.2021 z 08.06.2021 r.
Dotyczy:
Obsługa i kontrola pułapek żywołownych na terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie w
ramach zadania pn. „Montaż wraz z systemem administrowania, obsługą oraz utylizacją,
pułapek żywołownych w Puszczy Gorzowskiej. Monitoring liczebności populacji wybranych
gatunków inwazyjnych w nadleśnictwach Barlinek, Bogdaniec, Kłodawa, Strzelce Krajeńskie”
Projekt

nr

POIS.02.04.00-00-0042/16

Obszary

Natura

2000

szansą

wzbogacenia

różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.
I.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Skarb Państwa
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie
al. Piastów 11B 66-500 Strzelce Krajeńskie

II.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy
Prawo

Zamówień

Publicznych.

Zamówienie

jest

realizowane

zgodnie

z

zasadą

konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało umieszczone na stronie:
www.strzelcekrajenskie.szczecin.lasy.gov.pl
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 11
Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie z dnia 16.03.2021 r.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zamówienie obejmuje: obsługę i kontrolę pułapek żywołownych na terenie Nadleśnictwa
Strzelce Krajeńskie. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego.
Szczegółowa deskrypcja kodem CPV:

77610000-9 Usługi zakładania pułapek
III.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Miejsce wykonania zamówienia:
Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie
2. Termin wykonania zamówienia: 01.07.2021 roku do 31.10.2021 roku
IV. KRYTERIA OCENY OFERT
Cena – 100 %
Sposób obliczania ceny:
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 100 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:
Najniższa cena oferowana brutto za przedmiot zamówienia
_____________________________________________________________x 100= ilość pkt
Oferowana cena brutto badanej oferty za przedmiot zamówienia
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełnienia wymagań
formalnych zawartych w części VI niniejszego zapytania ofertowego.
1. Cena oferty jest ceną łączną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, która
obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją całego przedmiotu
zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływaniem czynników
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. W cenie oferty powinny zostać
uwzględnione wszelkie składniki cenotwórcze.
2. Cena oferty jest ceną ryczałtową w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632
Kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym cenę oferty
obejmującą obowiązujący podatek VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie
z obowiązującymi przepisami podatkowymi, należy do obowiązków Wykonawcy.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
V.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY
Oferty należy złożyć wg wyboru:
a) osobiście

w sekretariacie Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie al. Piastów 11B, 66-500

Strzelce Krajeńskie w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku (oferta
może być złożona w kopercie z dopiskiem Pułapki)

b) pocztą elektroniczną na adres: strzelce@szczecin.lasy.gov.pl
w terminie do 16.06.2021 r.
1. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie w postaci skanu na wskazany adres
e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
2. Złożenie oferty bezpośrednio w biurze Zamawiającego w godzinach 07.00-15.00 oznacza
termin odebrania oferty przez Zamawiającego potwierdzony zapisem „wpłynęło dnia …”
VI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni kalendarzowych, licząc od terminu wyznaczonego do złożenia ofert.

VII. WYMAGANA ZAWARTOŚĆ OFERTY:
Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 4,
2) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z
przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
VIII.

INNE POSTANOWIENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA:
1. Wszelkie zapytania dotyczące zapytania należy składać pocztą elektroniczną na adres:
strzelce@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie: Tel. +48 95 763 10 60, wew. 673 osoba
do kontaktów Anita Przytuła
2.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania
ofertowego. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania
wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na swojej
stronie internetowej i stronie www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl, bez
ujawniania źródła zapytania.

3.

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania
ofertowego. O każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na swojej
stronie

internetowej,

na

stronie

bazy

konkurencyjności

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskiegov.pl oraz zawiadomi Wykonawców,
którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem. Zamawiający przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to
konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
4.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem.
Poprawiając omyłki rachunkowe, Zamawiający będzie uwzględniał konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi oferenta, którego oferta została poprawiona.

6.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

7.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej. nie.

8.

Czy przewiduje się udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych
usług: nie.

9.

W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego
czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie
oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami,
którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

10. 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 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, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ OP,
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.
11. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w
załączniku 5 – Wzór umowy
12. Zamawiający

zastrzega możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich

wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy wykonawcami.
13. Zgodnie z Regulaminem dla zamówień, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze
środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Komisja dokona
oceny ofert, a następnie zawiadomi Wykonawców pocztą elektroniczną o wyborze
najkorzystniejszej oferty i przyznanej punktacji poszczególnym oferentom oraz upubliczni
informację o wyniku postepowania w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie
ofertowe.
14. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,

b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
nieuczciwej konkurencji,
c. nie złożył na wezwania Zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
d. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
e. zostały złożone więcej niż 1 oferta przez jednego Wykonawcę,
f. została złożona po terminie.
15. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:
a. powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiada co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 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.
b. którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, w związku

z

przedłużającą się procedurą udzielenia zamówienia;
c. którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
16. Zamawiający może unieważnić postępowanie prowadzone na zasadzie konkurencyjności
w następujących przypadkach:
a. postępowanie

prowadzone

było z naruszeniem

przepisów

Regulaminu, które

miało wpływ na wynik postępowania i którego nie można usunąć.
b. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
c. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynęła żadna oferta
od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,
d. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
e. środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w całości lub
części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania wszystkich wykonawców, do
których

skierował

zapytanie

ofertowe. Informację o unieważnieniu postępowania

upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
IX.

ZAŁĄCZNIKI:
1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,
2) Załącznik nr 2 – Formularz odłowu drapieżników szopa i norki,
3) Załącznik nr 3 – Protokół odbioru prac odławiania gatunków inwazyjnych,
4) Załącznik nr 4 – Formularz oferty,
5) Załącznik nr 5 – Wzór umowy,
6) Załącznik nr 6 – Klauzula RODO.

Grzegorz Jankowski
Nadleśniczy
/Podpisano elektronicznie/

