Załącznik nr 1
Sękocin Stary, 2 sierpnia 2019 r.
Zapytanie ofertowe nr 09/2019
[dotyczy udzielenia zamówienia prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego (postępowanie
nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy),
w ramach projektu: „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie”]
I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
NIP 525-00-09-200, REGON 000115832, KRS 00000039417

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie diaporamy „Leśne żywioły” w ramach projektu
„Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” współfinansowanego
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie ze
szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 2.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4.

III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Szczegółowe terminy realizacji zadania znajdują się w Załączniku nr 2 – Opis Przedmiotu
Zamówienia.

IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o łącznej wartości wszystkich zamówień
brutto minimum 60 000,00 zł, w tym co najmniej jedną diaporamą z komentarzem lektorskim.
Należyte wykonanie ww. zamówień winno zostać potwierdzone stosownymi dokumentami lub
udokumentowanie poprzez udostępnienie diaporamy do wglądu.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki, o
których mowa w rozdz. IV. 1. 2) powinni spełnić Wykonawcy łącznie.
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3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. IV. 1. 2),
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.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. IV. 4),
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub innych podmiotach udowodni
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.
V.
INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1) Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są
Panowie: Artur Sawicki i Mirosław Kwiatkowski.
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII.
1.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego
przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu
realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą i
wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcy;
2) Skany dokumentów potwierdzających zrealizowane wcześniej diaporamy (umowy lub/i
referencje).
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów.

VIII.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zywiolywlasach@ibles.waw.pl do dnia 9 sierpnia 2019. r. do godziny 14:00.
2. Wybór ofert zostanie dokonany do dnia 14 sierpnia 2019 r.
3. Zamawiający zastrzega sobie nie rozpatrywanie ofert złożonych po terminie.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
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6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty bez podawania przyczyny, w
przypadku gdy będzie ona odbiegać od wymogów niniejszego zapytania ofertowego, bądź nie
będzie złożona na odpowiednim formularzu lub też nie zostaną spełnione wszystkie warunki.
IX.

OCENA OFERT
Zamawiający dokona komisyjnej oceny ważnych ofert na podstawie następujących
kryteriów:
Cena: 70%
Wcześniej zrealizowane projekty: 30%

X. DODATKOWE INFORMACJE
Po realizacji zamówienia wymagana jest faktura VAT lub rachunek, na podstawie którego
Zamawiający dokona płatności przelewem na konto bankowe w terminie 14 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.
Dodatkowych informacji udzielają:
mgr inż. Artur Sawicki, tel. 22 7150 617, tel. kom. 697 177 388,
e-mail: A.Sawicki@ibles.waw.pl,
mgr inż. Mirosław Kwiatkowski, tel. 22 7150 429, e-mail: M.Kwiatkowski@ibles.waw.pl
XI. ZAŁĄCZNIKI
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 2
Wzór Formularza Ofertowego – Załącznik nr 3
Wzór Umowy – Załącznik nr 4
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