Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
ul . Ak a d emi ck a 13, 2 0 - 9 50 Lu bl i n

Lublin , dn. 15 maja 2017 r.
Nr postępowania: SOLSKA/4/2017

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska
74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu
udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków
zwierząt w Puszczy Solskiej” POIS.02.04.00-00-0179/16 przez Lubelskie Towarzystwo
Ornitologiczne (dalej „Regulamin”) ogłasza:
ZAPYTANIE OFERTOWE
PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
na zadanie pn.:
Budowa trwałego ogrodzenia wraz z odłownią i kwaterami oraz z przenośnym
ogrodzeniem do kwaterowania, co pozwoli na wprowadzenie ekstensywnego wypasu
Zadanie jest częścią projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy
Solskiej” (POIS.02.04.00-00-0179/16), współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś
priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
I. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia działek przeznaczonych pod
wypas koników polskich na wskazanych łąkach wsi Zamch, gmina Obsza, powiat
biłgorajski. Numery działek zawarte są w załączniku nr 6 do zapytania. Przedmiot
zamówienia składa się z następujących zadań:
1. Budowa trwałego ogrodzenia pastwiska dla koni i budowa odłowni dla koni.
2. Dostawa zestawu do kwaterowania zwierząt.
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych, tj. na jedno lub oba zadania.
1. Ad zadanie 1 :
1) Budowa trwałego ogrodzenia pastwiska dla koni
Sektor A
OGRODZENIE:

a) sektor A – łączna długość ogrodzenia – 2430 m.
- słupki okorowane dębowe o długości 2 m i średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż
12 cm, zaimpregnowanych na całej długości lub opalonych (zwęglenie warstwy
zewnętrznej; niedopuszczalne jest jedynie ich osmolenie), na długości ok. 70-80 cm. Ilość
słupków powinna pozwolić na ich montaż na podanej długości w odstępach 3,5 – max 4 m
od siebie;
 na gruncie torfowym słupki należy wcisnąć w ziemię, a na gruncie mineralnym
dopuszcza się ich posadowienie za pomocą np. świdra glebowego ślimakowego; słupki
zostaną stabilnie posadowione w odległości od 3,5 m do max 4 m od siebie na
głębokość ok. 70 cm (część nad- ziemna słupków 130 cm z tolerancją wysokości +/- 5
cm); maksymalny odchył słupka po zamontowaniu nie może być większy niż 2,5 cm od
pionu, a liczba takich słupków nie może przekraczać 5 %; po zamontowaniu słupki nie
mogą ruszać się;
 do słupków zostaną przybite okorowane żerdzie świerkowe lub sosnowe o
minimalnej średnicy w cieńszym końcu 70 mm, dopuszcza się grubsze żerdzie o
minimalnej średnicy w cieńszym końcu 100 mm przetarte na pół; żerdzie będą przybite
do słupków gwoździami co najmniej 6 calowymi na głębokość co najmniej ¾ średnicy
słupka na wysokościach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania
prac, po 2 ( w dwóch rzędach) w każdym przęśle ogrodzenia, przybite żerdzie mają
wystawać co najmniej 2,5 cm poza zewnętrzną krawędź słupka;
 Wykonawca zobowiązany jest zamontować ogrodzenie zgodnie z geodezyjnym
przebiegiem granic działek wskazanych w załączniku nr 6 oraz na mapce – załącznik nr
4 do zapytania. Wszelkie korekty wymagają uzgodnienia z Zamawiającym i uzyskania
jego zgody. Prawidłowe wytyczenie granic geodezyjnych należy do Wykonawcy. Do
celów poglądowych załączono mapy z planowanym przebiegiem ogrodzenia.
Sektor B
OGRODZENIE:
a) sektor B – łączna długość ogrodzenia – 3236 m.
- słupki okorowane dębowe o długości 2 m i średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż
12 cm, zaimpregnowanych na całej długości lub opalonych (zwęglenie warstwy
zewnętrznej; niedopuszczalne jest jedynie ich osmolenie), na długości ok. 70-80 cm. Ilość
słupków powinna pozwolić na ich montaż na podanej długości w odstępach 3,5 – max 4 m
od siebie;
 na gruncie torfowym słupki należy wcisnąć w ziemię, a na gruncie mineralnym
dopuszcza się ich posadowienie za pomocą np. świdra glebowego ślimakowego; słupki
zostaną stabilnie posadowione w odległości od 3,5 m do max 4 m od siebie na
głębokość ok. 70 cm (część nad- ziemna słupków 130 cm z tolerancją wysokości +/- 5
cm); maksymalny odchył słupka po zamontowaniu nie może być większy niż 2,5 cm od
pionu, a liczba takich słupków nie może przekraczać 5 %; po zamontowaniu i przybiciu
żerdzi słupki nie mogą ruszać się;
 do słupków zostaną przybite okorowane żerdzie świerkowe lub sosnowe o

minimalnej średnicy w cieńszym końcu 70 mm, dopuszcza się grubsze żerdzie o
minimalnej średnicy w cieńszym końcu 100 mm przetarte na pół; żerdzie będą przybite
do słupków gwoździami co najmniej 6 calowymi na głębokość co najmniej ¾ średnicy
słupka na wysokościach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania
prac, po 2 ( w dwóch rzędach) w każdym przęśle ogrodzenia, przybite żerdzie mają
wystawać co najmniej 2,5 cm poza zewnętrzną krawędź słupka;
 Wykonawca zobowiązany jest zamontować ogrodzenie zgodnie z geodezyjnym
przebiegiem granic działek wskazanych w załączniku nr 6 oraz na mapce – załącznik nr
4 do zapytania. Wszelkie korekty wymagają uzgodnienia z Zamawiającym i uzyskania
jego zgody. Prawidłowe wytyczenie granic geodezyjnych nalży do Wykonawcy. Do
celów poglądowych załączono mapy z planowanych przebiegiem ogrodzenia.

Sektor C
OGRODZENIE:
a) sektor C – łączna długość ogrodzenia – 3008 m.
- słupki okorowane dębowe o długości 2 m i średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż
12 cm, zaimpregnowanych na całej długości lub opalonych (zwęglenie warstwy
zewnętrznej; niedopuszczalne jest jedynie ich osmolenie) na długości ok. 70-80 cm. Ilość
słupków powinna pozwolić na ich montaż na podanej długości w odstępach 3,5 – max 4 m
od siebie;
 na gruncie torfowym słupki należy wcisnąć w ziemię, a na gruncie mineralnym
dopuszcza się ich posadowienie za pomocą np. świdra glebowego ślimakowego; słupki
zostaną stabilnie posadowione w odległości od 3,5 m do max 4 m od siebie na
głębokość ok. 70 cm (część nadziemna słupków 130 cm z tolerancją wysokości +/- 5
cm); maksymalny odchył słupka po zamontowaniu nie może być większy niż 2,5 cm od
pionu, a liczba takich słupków nie może przekraczać 5 %; po zamontowaniu i przybiciu
żerdzi słupki nie mogą ruszać się;
 do słupków zostaną przybite okorowane żerdzie świerkowe lub sosnowe o
minimalnej średnicy w cieńszym końcu 70 mm, dopuszcza się grubsze żerdzie o
minimalnej średnicy w cieńszym końcu 100 mm przetarte na pół; żerdzie będą przybite
do słupków gwoździami co najmniej 6 calowymi na głębokość co najmniej ¾ średnicy
słupka na wysokościach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania
prac, po 2 ( w dwóch rzędach) w każdym przęśle ogrodzenia, przybite żerdzie mają
wystawać co najmniej 2,5 cm poza zewnętrzną krawędź słupka;
 Wykonawca zobowiązany jest zamontować ogrodzenie zgodnie z geodezyjnym
przebiegiem granic działek wskazanych w załączniku nr 6 oraz na mapce – załącznik nr
4 do zapytania. Wszelkie korekty wymagają uzgodnienia z Zamawiającym i uzyskania
jego zgody. Prawidłowe wytyczenie granic geodezyjnych nalży do Wykonawcy. Do
celów poglądowych załączono mapy z planowanych przebiegiem ogrodzenia.
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia łącznej długości
ogrodzenia o max. 3% – dotyczy łącznej długości sektorów A, B i C, z uwagi w
szczególności na warunki terenowe lokalizacji ogrodzenia

BRAMY:
 wykonanie 2 bram metalowych dwuskrzydłowych o szerokości 5 m,
 wykonanie 6 bram drewnianych dwuskrzydłowych o szerokości 4 m,
 bramy metalowe wykonane z ocynkowanych rur stalowych o śr. 40-50 mm pomalowanych
na czarno farbą antykorozyjną oparte na konstrukcji 2-3 przęseł pionowych i 3-4 przęseł
poziomych; mocowane na zawiasach ramieniowych o średnicy sworznia min 18 mm;
zamykane na łańcuch z założoną kłódką mosiężną pałąkową w systemie jednego klucza
do wszystkich kłódek,
 bramy drewniane wykonane z żerdzi drewnianych sosnowych okorowanych
(analogicznych jak do budowy grodzenia) oparte na konstrukcji 2-3 przęseł pionowych i 34 poziomych lub/i skośnych; mocowane do słupka za pomocą metalowej obejmy;
zamykane na łańcuch z założoną kłódką mosiężną pałąkową w systemie jednego klucza
do wszystkich kłódek,
 słupki o średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 17,5 cm i o dł. 250 cm na których
zostaną zamocowane bramy (dotyczy wszystkich rodzajów bram), zostaną posadowione
na głębokości 100 cm (część nad- ziemna słupków 150 cm z tolerancją wysokości +/- 5
cm); po zamontowaniu nie dopuszcza się odchyłu słupka od pionu; po zamontowaniu
słupki nie mogą ruszać się,
 lokalizacja bram zostanie wskazana Wykonawcy po rozpoczęciu prac, przy zastrzeżeniu,
że na jeden sektor będzie przypadać max. 2 bramy drewniane lub/i 1 metalowa.
 termin wykonania bram zależny od lokalizacji w obrębie danego sektora – zgodny z
terminami wykonania grodzeń w poszczególnych sektorach.
2) Budowa odłowni dla koni
OGRODZENIE ODŁOWNI:
1. Długość ogrodzenia odłowni: ok. 70 m,
2. Co najmniej 36 okorowanych słupków (wałki) dębowych o długości 2,6 m i średnicy w
cieńszym końcu nie mniejszej niż 12 cm, w części wkopanej w ziemię opalonych lub
zaimpregnowanych środkiem grzybobójczym, na długości ok. 70-80 cm, wkopanych w
ziemię, słupki należy wkopać w ziemię w odległości 3 m od siebie na głębokość ok.
70 cm (część nadziemna słupków 170 cm z tolerancją +/- 5 cm); maksymalny odchył
słupka po wkopaniu nie może być większy niż 2,5 cm od pionu, a liczba takich słupków
nie może przekraczać 5 %,
3. 350 m okorowanych żerdzi świerkowych lub sosnowych o minimalnej średnicy w
cieńszym końcu 70 mm, dopuszcza się grubsze żerdzie o minimalnej średnicy w
cieńszym końcu 100 mm przetarte na pół, żerdzie zostaną przybite do słupków (od
strony wewnętrznej odłowni zgodnie ze schematem) gwoździami co najmniej 6 calowymi
na głębokość co najmniej połowy średnicy słupka, na wysokościach wskazanych przez
zamawiającego w trakcie wykonywania prac, po 5 w każdym przęśle ogrodzenia;
przybite żerdzie mają wystawać co najmniej 2,5 cm poza zewnętrzną krawędź słupka.
BRAMY RUCHOME – ŻERDZIE:
4. Po 3 ruchome żerdzie na każde zamknięcie (5 kpl.), wystające poza zewnętrzne
krawędzie słupków po 20 cm na obie strony, powinny być wkładane pomiędzy dwa

słupki i opierać się na krótkich klockach przymocowanych pomiędzy nimi. Górne
żerdzie powinny mieć blokadę uniemożliwiającą ich zrzucanie poprzez podnoszenie
do góry. Wysokość mocowania żerdzi określi Zamawiający w trakcie wykonywania
prac.
BRAMY RUCHOME - METALOWE
5. 3 bramy ruchome w odłowni zostaną wykonane z ocynkowanych rur stalowych o śr.
50 mm pomalowanych na czarno farbą antykorozyjną oparte na konstrukcji 3 przęseł
pionowych i 4 przęseł poziomych; zostaną zamocowane na zawiasach ramieniowych
o średnicy sworznia min 18 mm; bramy zostaną zabezpieczone przed niepożądanym
ich zdejmowaniem;
6. Słupki bramowe o parametrach: średnica w cieńszym końcu nie mniejsza niż 17,5 cm
i o dł. 270 cm, zostaną posadowione na głębokości 100 cm (część nadziemna
słupków 150 cm z tolerancją wysokości +/- 5 cm); po zamontowaniu nie dopuszcza
się odchyłu słupka od pionu; po zamontowaniu słupki nie mogą ruszać się,
7. Bramy będą zamykane na zasuwy ryglowe.
 lokalizacja odłowni zostanie wskazana Wykonawcy po rozpoczęciu prac; odłownia zostanie
zlokalizowana na terenie wcześniej ogrodzonym,
 schemat budowy odłowni przedstawia załącznik nr 5;
Okres gwarancji na wykonane ogrodzenie i odłownię nie krótszy niż 36 miesięcy.
Wykonawca może wskazać w ofercie dłuższy okres gwarancji, który będzie przedmiotem
oceny wg zasad opisanych w rozdz. VI.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający, zgodnie z postanowieniami rozdz. 6.5 pkt 8 lit. h „Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,
zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego wykonawcy wybranemu
zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego, przewidzianego w zapytaniu ofertowym, na usługi lub roboty budowlane,
które będą polegały na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na usługi/roboty budowlane podobne do
opisanych w zadaniu nr 1. Maksymalny przewidywany zakres zamówienia uzupełniającego
przedstawiony jest na mapce zamówienia uzupełniającego – załącznik nr 7. Zamawiający
będzie mógł przeprowadzić negocjacje z wykonawcą zadania nr 1, które będą dotyczyły w
szczególności ceny. W wyniku negocjacji strony będą mogły podpisać umowę w sprawie
zamówienia uzupełniającego.
2. Ad. Zadanie nr 2 Dostawa zestawu do kwaterowania zwierząt
Należy dostarczyć zestaw 2 kompletów do pracy z ogrodzeniem elektrycznym o długości do
2,5 km i prądzie uderzenia minimum 3,0 J każdy składający się z dopasowanych i
współpracujących ze sobą urządzeń tj.:
1) komplet nr 1:
a) elektryzatora akumulatorowego dostosowanego do pracy z panelem słonecznym,

b) akumulatora dostosowanego do pracy z panelem słonecznym o parametrach min. 12 V i
50 Ah. Akumulator musi być dostosowany do wielokrotnego rozładowywania i ładowania bez
wpływu na jego żywotność.
c) ogniwa (panelu) słonecznego o mocy min. 10 W,
d) regulatora ładowania, min. 6A
e) słupka montażowego wraz z uchwytami
1 skrzynki (na elektryzator i akumulator) metalowej lub drewnianej zamykanej na kłódkę
zamontowanej na stojaku (ok. 50 – 100 cm nad ziemią), ten sam klucz do zamykania
skrzynek w ilości 3 szt.
2) komplet nr 2, składający się z:
a) 2500 m linki stalowej (splecionej) o średnicy 1,2 – 2,0 mm. Linka ma być dostarczona w
szpulach zwijanych po 500 m, celem ułatwienia demontażu i translokacji pastucha.
b) 350 szt. plastikowych słupków (palików) (przystosowanych do pastucha elektrycznego) o
długości 105 cm. Słupki mają być wyposażone w metalowy grot ułatwiający ich montaż w
podłożu. Słupki muszą być odpowiednio sztywne, aby nie wyginały się przy naciąganiu oraz
wbijaniu w podłoże.
c) 2 zestawy bramowe do ogrodzenia elektrycznego przeznaczony na maksymalną
szerokość 3 metrów.
d) 10 szt. tabliczek z ostrzeżeniem „Uwaga, urządzenie elektryczne”
e) wskaźnik napięcia ogrodzenia elektrycznego – 1 szt.
Okres gwarancji zestawu do kwaterowania zwierząt: nie krótszy niż 24 miesiące.
Wykonawca może wskazać w ofercie dłuższy okres gwarancji, który będzie przedmiotem
oceny wg zasad opisanych w rozdz. VI.
Nazwa i kod zgodnie z CPV:
45 34 00 00-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45 31 70 00-2 Inne instalacje elektryczne
II.

Termin, miejsce oraz warunki realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zadania 1:
Budowa trwałego ogrodzenia pastwiska dla koni:
Ogrodzenie należy wykonać nie później niż do 31.12.2017 r.. Będzie ono wykonywane
etapami – sektorami. Zamawiający wymaga aby jeden z sektorów (uzgodniony między
stronami: A, B lub C) został wykonany w ciągu 45 dni od podpisania umowy, drugi
(uzgodniony między stronami: A, B lub C) do 30.11.2017 r., ostatni do 31.12.2017 r.
Budowa odłowni dla koni:
do 31 grudnia 2017 r.
2. Termin realizacji zadania 2: Dostawa zestawu do kwaterowania zwierząt - w ciągu
30 dni od podpisania umowy.
3. Miejsce realizacji zamówienia:
Zadania 1 Budowa trwałego ogrodzenia pastwiska dla koni i budowa odłowni dla koni:
 działki o nr ewidencyjnych wskazanych w załączniku nr 6 do zapytania, obręb

Zamch, gmina Obsza, powiat biłgorajski, województw lubelskie.
Zadania 2 Dostarczenie zestawu do kwaterowania zwierząt: miejsce wskazane przez
Zamawiającego we wsi Zamch.
4.

III.

Warunki realizacji zamówienia, w tym okoliczności zmiany umowy opisane są we wzorze
umowy, załączniku nr 2 do zapytania.
Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy
2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się
jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2
decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji
urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW
(Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania
korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji
zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów
finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością
terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej
Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie
zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia
przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o
których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie
przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i
zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na
ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca wskazuje w oświadczeniu własnym
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania.
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań
kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
1.

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu 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,
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.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych
Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do
zapytania.
3. Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać następujące
warunki:
a)
posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie,
b)
posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia –
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
c)
dysponować odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie,
d)
dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
e)
sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw.
Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, metoda warunku
granicznego – spełnia/nie spełnia.
IV. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych co do każdej z części
opisanych w rozdziale I zapytania.
V.
Sposób obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty na realizację zadania musi obejmować pełny zakres zamówienia określony
w rozdziale I oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do dostarczenia przedmiotu
zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku
od towarów i usług.
3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi cena brutto

za realizację zadania, zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania.
VI. Kryteria i tryb oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich
znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym), gdzie 1 pkt. = 1%:
Zadanie 1 Budowa trwałego ogrodzenia pastwiska dla koni i budowa odłowni dla koni
Cena brutto (C) – 60%,
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 60 pkt.
C = (C minimalna/C oferowana) x 60 pkt
Okres gwarancji na wykonane ogrodzenie i odłownię (G) – 40%
1) oferta z minimalnym okresem gwarancji jakości wynoszącym 36 miesięcy – otrzyma
0 pkt,
2) oferta z okresem gwarancji jakości wynoszącym 48 miesięcy – otrzyma 20 pkt,
3) oferta z okresem gwarancji jakości wynoszącym 60 miesięcy – otrzyma 40 pkt.
Uwaga: MINIMALNA wymagana przez Zamawiającego gwarancja jakości na przedmiot
zamówienia w zadaniu 1 wynosi 36 miesięcy.
1) W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji
jakości, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem
ofertowym.
2) W przypadku nie wpisania oferowanego okresu gwarancji jakości do Formularza
Ofertowego Zamawiający przyjmie, że jest on równy minimalnemu okresowi
gwarancji.
3) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji z przedziału między 36 a 48 miesięcy,
lub między 48 a 60 miesięcy – do oceny ofert zostaną przyjęte dolne granice tych
przedziałów.
4) MAKSYMALNA gwarancja jakości uwzględniona do oceny ofert wynosi 60 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy, do
oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.
Zadanie 2 Dostawa zestawu do kwaterowania zwierząt
Cena brutto (C) – 60%,
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 60 pkt.
C = (C minimalna/C oferowana) x 60 pkt
Okres gwarancji (G) – 40%
1) oferta z minimalnym okresem gwarancji jakości wynoszącym 24 miesiące – otrzyma
0 pkt,
2) oferta z okresem gwarancji jakości wynoszącym 36 miesięcy – otrzyma 20 pkt,
3) oferta z okresem gwarancji jakości wynoszącym 48 miesięcy – otrzyma 40 pkt.
Uwaga: MINIMALNA wymagana przez Zamawiającego gwarancja jakości na przedmiot
zamówienia w zadaniu 2 wynosi 24 miesiące.
5) W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji
jakości, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem
ofertowym.

6) W przypadku nie wpisania oferowanego okresu gwarancji jakości do Formularza
Ofertowego Zamawiający przyjmie, że jest on równy minimalnemu okresowi
gwarancji.
7) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji z przedziału między 24 a 36 miesięcy,
lub między 36 a 48 miesięcy – do oceny ofert zostaną przyjęte dolne granice tych
przedziałów.
8) MAKSYMALNA gwarancja jakości uwzględniona do oceny ofert wynosi 48 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 48 miesięcy, do
oceny ofert zostanie przyjęty okres 48 miesięcy.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie największą ilość
punktów obliczonych na podstawie wzoru:
Zadanie nr 1: W = C + G gdzie: W – ogólna liczba punktów otrzymana przez
Wykonawcę, maksimum 100 punktów, C - wartość punktowa kryterium „cena”,
maksimum 60 punktów, G - punkty za kryterium okres gwarancji, maksimum 40
punktów.
Zadanie nr 2: W = C + G gdzie: W – ogólna liczba punktów otrzymana przez
Wykonawcę, maksimum 100 punktów, C - wartość punktowa kryterium „cena”,
maksimum 60 punktów, G - punkty za kryterium okres gwarancji, maksimum 40
punktów.
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia w ramach zadania nr 1 i/lub zadania nr 2
temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów W za dane zadanie, zgodnie
z powyższymi wzorami. Maksymalna ilość punktów jaka może zdobyć Wykonawca
uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert wynosi 100 punktów.
3. Jeżeli nie można wybrać Oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
Ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny Ofert, Zamawiający
spośród tych Ofert wybiera Ofertę z niższą ceną. W przypadku złożenia ofert z takimi
samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych
ofert cenowych.
VII.
Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z
innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
VIII. Miejsce, termin i forma złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej: „Budowa
trwałego ogrodzenia wraz z odłownią i kwaterami oraz z przenośnym ogrodzeniem do
kwaterowania, co pozwoli na wprowadzenie ekstensywnego wypasu”.
2. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Lubelskie Towarzystwo
Ornitologiczne ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 31.05.2017 r. do godziny 12:00.
4. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 31.05.2017 r. o godzinie 12:05.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.

IX.
Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, zawiadamiając o tym Zamawiającego.
5. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców,
którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.
X.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i
Wykonawcy będą przekazywać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail:
pawel.szewczyk@lto.org.pl
XI.
Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja zapytania
1. Wykonawcy mogą składać pytania dotyczące przedmiotowego zapytania.
2. Odpowiedzi publikowane będą na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania
źródeł zapytania.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na swojej
stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany niezbędny okaże się dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i
poinformuje o tym na swojej stronie internetowej.
XII. Umowa z Wykonawcą
Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach
określonych we wzorach umowy wg załącznika nr 2 do zapytania, niezwłocznie po
ogłoszeniu rozstrzygnięcia zapytania.
XIII. Pozostałe informacje dotyczące Zapytania
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub
w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: − łącznie przez wszystkich
Wykonawców (jeden dokument), − oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu
Wykonawców).
4. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do
uzupełnienia oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz.

5.
6.

7.

8.

9.

III, w tym zobowiązań innych podmiotów oraz dokumentów i pełnomocnictw. Do
uzupełnień stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 i art. 26 ust. 3a ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.). Nie podlegają uzupełnieniu
informacje wymagane w ramach kryteriów oceny ofert.
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do
treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy, w szczególności, gdy:
− brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
− cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć
na realizację zamówienia,
− wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
− instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu
zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
− Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
− gdy oferta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta
nie będzie ważna, nie będzie odpowiadała treści zapytania, bądź w sytuacji gdy
Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca
zostanie wykluczony z postępowania.
W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający
zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy, który uzyskał najwyższą
liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy Regulaminu
(Załącznik nr 3).

Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – wzór umowy
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Załącznik nr 4 - mapka wskazująca obszar prac
Załącznik nr 5 - schemat budowy odłowni
Załącznik nr 6 – wykaz działek
Załącznik nr 7 – mapka do zamówienia uzupełniającego
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