„Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie”
(LIFE13 NAT/PL/000060)

LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE
u l . Ak a d e m i c k a 1 3 , 2 0 - 9 5 0 L ub l i n
Lublin, 27 lutego 2015 r.
Znak sprawy: 11/LIFE-STREFY/2015
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13,
tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadań będących częścią
projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na
Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego
LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza:
PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na realizację zadania o nazwie:
A1 – „Rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, zasięgu terytorialnego i zagrożeń dla orlika
krzykliwego i gadożera”.
1.

INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
Adres: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Adres korespondencyjny: ul. Mieszka I 12, 23-200 Kraśnik
Numer tel.: 663 502 134
Strona internetowa: www.lto.org.pl
E-mail: loxia2@wp.pl
2.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy, o których mowa w art. 70 1 – 705
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) wraz z
Regulaminem zawierania umów Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego.
3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie A1 – „Rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, zasięgu terytorialnego i zagrożeń
dla orlika krzykliwego i gadożera”.
W ramach powyższego zadania przewidziano zakup następującego sprzętu:
a) anteny UHF GPS – 2 szt.,
b) nadajniki GPS-GSM-UHF – 20 szt.,
c) pakiet smsów – max. 8000 szt.,
d) sieci ornitologiczne – 1 zestaw,
e) suwmiarka ornitologiczna – 1 szt.,
f) wagi elektronicznej – 2 szt.,
g) czatownia – 1 szt.,
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h) owoskop – 1 szt.
i) kamera terenowa z wyposażeniem – 1 zestaw.
1. Ww. akcesoria charakteryzować będą następujące parametry:
a) Anteny UHF GPS
 ilość: 2 sztuki,
 stacja bazowa do ściągania i gromadzenia danych,
 możliwość ściągania danych z nadajników z odległości min. 1 km,
 zasilanie dołączonym tzw. battery grip (wraz z kompletem baterii) – szt. 2 oraz
alternatywnie z pomocą laptopa za pośrednictwem kabla typu USB.
b) Nadajniki GPS-GSM-UHF
 ilość: 20 sztuk,
 logger GPS z wbudowanym panelem solarnym do rejestracji przemieszczeń
ptaków wraz z kompletnym zestawem do mocowania,
 przystosowany do zamocowania na grzbiecie ptaka w postaci plecaka,
 obudowa wodoszczelna i odporna na uszkodzenie przez ptaka,
 kształt obudowy musi zapobiegać przykrywaniu panelu solarnego przez pióra,
 ciężar loggera poniżej 25g,
 zdalny odczyt danych przez sieć GSM oraz poprzez łącze radiowe UHF,
 niezależne programowanie pracy modułu GPS-GSM oraz GPS-UHF,
 dystans odczytu przez łącze UHF maksymalnie do 8 km przy idealnych
warunkach łączności i gdy są ułożone anteny w linii wzroku,
 pamięć maksymalnie do 131040 pozycji GPS,
 możliwość zdalnego programowania przez stronę internetową oraz drogą
radiową,
 możliwość pozyskania współrzędnych minimum raz na 30 minut dla modułu
GPS-GSM i raz na minutę dla modułu GPS-UHF,
 możliwość gromadzenia następujących danych dla każdego rekordu w
przypadku modułu GPS-UHF: data, godzina, temperatura, stan naładowania
baterii, wysokość,
 żywotność baterii minimum 1 rok lub 500 pełnych cykli ładowania i rozładowania.
c) Pakiet smsów
 oczekiwana dzienna maksymalna frekwencja smsów dla jednego nadajnika została
przedstawiona w poniższej tabeli:
strefa
Unia Europejska
Świat

Pozycji GPS dziennie
6
3

d) Zestaw (komplet) sieci ornitologicznych, w skład którego mają wejść:
 sieć ornitologiczna: oczko 70 x 70 mm, długość 7 metrów, grubość przędzy 235/2,
wysokość sieci 3,2 m, ilość półek 4 – 8 szt.,
 sieć moździerzowa: długość 24 metrów, szerokość 15 metrów, oczko 25 mm,
grubość przędzy dostosowana do przeznaczenia – 1 szt.,
 sieć ornitologiczna – bez półek, zrywana, oczko 70 x 70 mm, długość 7 metrów,
grubość przędzy 235/2 – szt. 2
e) Suwmiarka ornitologiczna przystosowana do pomiarów wewnętrznych, zewnętrznych, z
wyraźną podziałką. Zakres 150 mm, dokładność min. 0,1 mm – 1 szt.
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f)



Wagi:
udźwig 2500 g, podziałka min. 20 g, dokładność +/- 0,3% – 1 szt.,
udźwig 5000 g, podziałka min. 50 g, dokładność +/- 0,3% – 1 szt.

g) Czatownia ornitologiczna powinna charakteryzować się dobrą widocznością (360
stopni), okna powinny być wyposażone w moskitiery, wejście zamykane zamkiem
błyskawicznym, czatownia musi być wykonana z nieprzemakalnej, wytrzymałej tkaniny
poliestrowej od zewnątrz w kamuflażu. Czatownia powinna być lekka i wygodna do
przenoszenia, z możliwością spakowania jej w plecak. Pojemność min. 1 osoba.
Czatownia powinna być wyposażona w szpilki, umożliwiające przymocowanie jej do
podłoża – 1 szt.
h) Owoskop – urządzenie to powinno posiadać wysokiej jakości lampę ledową o bardzo
silnym strumieniu światła, które umożliwi dokładne prześwietlenie całego jaja (średni
wymiar 63x50 mm). Urządzenie to musi być zasilane bateriami AA lub przenośnymi
akumulatorami wraz z ładowarką. Żarówka nie może nagrzewać się gdyż nie może
stwarzać niebezpieczeństwa w postaci przegrzania samego jaja. Obudowa urządzenia
powinna być wytrzymała i mocna, chroniąca urządzenie przed uszkodzeniami, czy
zabrudzeniami – 1 szt.
i)

Kamera terenowa (1 szt.) wraz z wyposażeniem o następujących parametrach:
 wodoszczelna obudowa do 40 m.,
 możliwość nagrywania filmów w jakości 4K,
 wbudowany bluetooth oraz wi-fi,
 dodatkowa bateria o pojemności min. 1160 mAh – szt.1,
 dodatkowy battery grip o pojemności minimum 1240mAh – szt. 1,
 kabel umożliwiający zgranie filmów na dysk komputera – szt. 1,
 karty pamięci microSD, prędkość zapisu do 60MB – szt. 2.

Powyższy sprzęt Wykonawca, na własny koszt, dostarczy Zamawiającemu, na adres:
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, ul. Mieszka I 12, 23-200 Kraśnik.
Kod i nazwa zgodnie z CPV:
38112100-4 – Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)
32324310-6 – Anteny satelitarne
4. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1. Przedłożone oferty muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach
przetargowych.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania
wariantowe nie będą rozpatrywane.
4.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.
4.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
5.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
– rozpoczęcie prac: po podpisaniu umowy (około 10 marca 2015 r., jednakże jest to termin
przybliżony),
– zakończenie umowy: do 30 kwietnia 2015 r.
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6.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

6.1. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi punktami składającymi się na warunki
zamówienia.
6.2. Załączniki wg wzorów powinny zostać wypełnione przez oferenta bez wyjątku i ściśle według
postanowień zawartych w warunkach zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez
oferenta.
6.3. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta, wpisuje
on „nie dotyczy”.
6.4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
6.5. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.6. Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzania, oferowanego przedmiotu
i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz przepisami zawartymi w art.
701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.
zm.) oraz w Regulaminie zawierania umów Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego.
6.7. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin
składania ofert.
6.8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu z powodu dopuszczenia się co
najmniej jednego z poniższych czynów:
a) udział w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 ust.
1 wspólnego działania Rady 98/733/WSiSW,
b) korupcja, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 3 aktu Rady z dnia 26 maja 1997
r. oraz art. 3 ust. 1 wspólnego działania Rady 98/742/WSiSW,
c) oszustwo w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot
Europejskich,
d) udział w praniu pieniędzy, zgodnie z definicją art. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG z dnia 10
czerwca 1991 r. w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu
prania pieniędzy.
Wykonawca składa oświadczenie, zawarte w formularzu ofertowym (załącznik nr 1), dotyczące
niepodlegania wykluczeniu z postępowania.
6.9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu:
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawców tego warunku należy przedłożyć
oświadczenie złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu:
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawców tego warunku należy przedłożyć
oświadczenie złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu:
4

„Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie”
(LIFE13 NAT/PL/000060)

W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawców tego warunku należy przedłożyć
oświadczenie złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
d) Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu:
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawców tego warunku należy przedłożyć
oświadczenie złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
e) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu:
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawców tego warunku należy przedłożyć
oświadczenie złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
6.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, dotyczy to wspólników spółki
cywilnej oraz konsorcjum. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
b) Warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji
ekonomicznej i finansowej, będą badane łącznie – dokumenty określone Rozdz. 6 powinien
złożyć co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
c) Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale
lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
d) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem.
e) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
f) Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w
miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
g) Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę
podmiotów występujących wspólnie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty
złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, wg zasady: spełnia/nie spełnia.
6.11. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zawarte
w SIWZ podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
6.12. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
6.13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z przepisami, o których mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) wraz z Regulaminem
zawierania umów Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego,
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
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e)
f)
g)
h)
6.14.
7.

została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
zawiera błędy w obliczeniu ceny,
Wykonawca w terminie 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki,
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć:
a) wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku – załącznik nr 1 do SIWZ,
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do
posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym, dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
c) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. w przypadku wykonawców składających ofertę
wspólną). Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania.
Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę.
Niezgodność treści dokumentów załączonych do formularza oferty z powyższymi warunkami
stanowić będzie podstawę do wykluczenia oferenta z postępowania.
8.

DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw.
Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty
i oświadczenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
8.2. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, zawierających dane w innych
walutach niż w złotych polskich [PLN], Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie
kurs średni waluty obcej w złotych ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (www.nbp.gov.pl)
w dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.
W przypadku braku ogłoszenia kursu średniego waluty obcej w dniu przekazania ogłoszenia,
Zamawiający jako kurs przyjmie najbliższy kurs ogłoszony przez NBP, po dniu przekazania
ogłoszenia o zamówieniu.
9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
a) Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający
i
Wykonawcy
będą
przekazywać
w
formie
elektronicznej
na
adres
marta.potocka@lto.org.pl Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na pytania
Wykonawców.
b) Zamawiający może odstąpić od udzielania Wykonawcom odpowiedzi, jeżeli pytania
wpłyną do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed otwarciem ofert.
c) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
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10. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest:
– Pani Marta Potocka, e-mail: marta.potocka@lto.org.pl, tel.: 534330209.
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie dotyczy
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczone od daty upływu terminu składania
ofert.
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
13.1. Oferta winna być sporządzona wg wzoru na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr
1 do specyfikacji.
13.2. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ.
13.3. W przypadku, gdyby oferent, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu powyższa kopia winna być potwierdzona przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
13.4. Oferenci przedstawią oferty zgodne z wymaganiami warunków zamówienia, alternatywy nie
będą brane pod uwagę.
13.5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
13.6. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym
atramentem oraz winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
oferenta.
13.7. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być również
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, a także wszelkie miejsca, w
których oferent naniósł zmiany.
13.8. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, do oferty
należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo, o ile nie wynika to z innych dokumentów
załączonych przez oferenta.
13.9. Wskazane jest aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane, a całość oferty
trwale spięta.
13.10. Oferent winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowane na
Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenie:
OFERTA PRZETARGOWA NA REAZLIZACJĘ ZADANIA:
A1 – „Rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, zasięgu terytorialnego i zagrożeń dla orlika
krzykliwego i gadożera”.
Nie otwierać przed dniem 6 marca 2015 r. do godz. 12:00
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13.11. Poza oznaczeniami podanymi powyżej będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby można
było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
13.12. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
przed terminem składania ofert.
13.13. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane,
opieczętowane i oznaczone określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
13.14. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu
składania ofert.
13.15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13.16. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
13.17. Oferty nie spełniające wyżej wymienionych kryteriów zostaną odrzucone.
13.18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania.
14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
14.1. Ofertę należy przesłać listem poleconym lub inną przesyłką rejestrowaną wskazującą
nadawcę na adres Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, ul. Leszetyckiego 11/5, 20863 Lublin do dnia 6 marca 2015 r. do godz. 12:00. W przypadku przesyłki pocztowej lub
kurierskiej decyduje termin doręczenia jej Zamawiającemu.
14.2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania opakowania.
14.3. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do sekretariatu.
14.4. Zamawiający otworzy koperty pod adresem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, ul.
Leszetyckiego 11/5, 20-863 Lublin, w dniu 6 marca 2015 r. o godz. 12:10.
14.5. Otwarcie ofert jest jawne.
14.6. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone
wykonawcy.
14.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
14.8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także
informacje dotyczące ceny.
14.9. Informacje o których mowa wyżej zamawiający przekaże oferentom, którzy nie byli obecni
przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
14.10. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
14.11. Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
naruszać przepisy zawarte w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz w Regulaminie zawierania umów Lubelskiego
Towarzystwa Ornitologicznego zostaną przez Zamawiającego odrzucone.
14.12. Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w SIWZ, w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.
U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), w Regulaminie zawierania umów Lubelskiego Towarzystwa
Ornitologicznego oraz została uznana za najkorzystniejszą.
14.13. Otwarcia ofert dokona powołana przez Zamawiającego komisja przetargowa.
14.14. Komisja przetargowa na posiedzeniach niejawnych:
a) dokona sprawdzenia prawidłowości sporządzenia i kompletności ofert oraz ich
merytorycznej oceny,
b) wskaże niezwłocznie w oparciu o kryteria określone w SIWZ ofertę najkorzystniejszą lub
ogłosi inne rozstrzygnięcie przetargu.
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14.15. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert.
15. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ I MODYFIKACJA SIWZ
15.1. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące SIWZ.
15.2. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania
ofert, udzieli wyjaśnień dotyczących treści niniejszej specyfikacji pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
15.3. Pytania oferentów powinny być sformułowane na piśmie i składane na adres
marta.potocka@lto.org.pl
15.4. Odpowiedzi przekazywane są Wykonawcom zadającym pytania i publikowane na stronie
internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródeł zapytania.
15.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
15.6. Dokonaną zmianę specyfikacji. Zamawiający zamieści na stronie internetowej. Jeżeli w
wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny okaże się
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym na stronie internetowej.
16. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
16.1. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku od
towarów i usług.
16.2. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi wynagrodzenie
ryczałtowe brutto za realizację zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr
1 do ogłoszenia.
17. KRYTERIA I TRYB OCENY OFERT
17.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena (koszt)

100 %

17.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 17.1 kryteria będą liczone według następujących
wzorów:
Nr kryterium
1

Wzór
Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

17.3. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
17.4. Przed dokonaniem oceny złożonej oferty, zgodnie z powyższym kryterium Zamawiający
w pierwszej kolejności oceni wymagane załączniki na zasadzie kryterium spełnia/niespełna.
9

„Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie”
(LIFE13 NAT/PL/000060)

Jeżeli dany Wykonawca w 100% dołączy komplet wszystkich dokumentów – załączników,
Zamawiający w następnej kolejności podda ocenie kryterium cenowe.
18. UMOWA Z WYKONAWCĄ
Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach
określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 2 do ogłoszenia, niezwłocznie po ogłoszeniu
rozstrzygnięcia przetargu.
19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPARWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta jest zgodna z przepisami,
o których mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr
16, poz. 93, z późn. zm.), z Regulaminem zawierania umów Lubelskiego Towarzystwa
Ornitologicznego i SIWZ zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą wg podanych
w niniejszej SIWZ kryteriów oceny.
2. Po wyborze oferty Zamawiający zamieści informację na swojej stronie internetowej.
3. Pełna treść wzoru umowy znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ.
4. W przypadku wybrania oferty Wykonawcy będącego osobą fizyczną, przed zawarciem umowy
złoży on aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub kopię dowodu
osobistego.
20. PROTESTY I ODWOŁANIA
Protesty i odwołania nie stosuje się.
21. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
Zamawiający może unieważnić przetarg, gdy:
a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na
finansowanie zadania,
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
c) instytucja sponsorująca zamówienie odmówi sfinansowania realizacji przedmiotu zamówienia
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
22.1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty lub uzupełnienia dokumentów, na zasadach opisanych
w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 87 ust.1.
22.2. Zamawiający może dokonać poprawek w ofercie na zasadach art. 87 ust. 2 Pzp.
22.3. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie oraz drogą
elektroniczną lub faksem Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu.
22.4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy.
22.5. Zamawiający może odwołać/zmienić warunki przetargu przed dniem składania ofert.
23. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Regulamin zawierania umów Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
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Sporządzili i zatwierdzili pod względem merytorycznym i formalnym:
Koordynator projektu: Marta Potocka
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Prawnik projektu: Krzysztof Klimkowski
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