„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, 14 stycznia 2015 r.
Znak sprawy: 10/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 następujących zadań:
C1 – „Budowa i materiał na platformy dla puchacza, orlika krzykliwego i bociana czarnego”.
C5 – „Budowa i materiał na budki lęgowe dla włochatki i osłony przeciwko drapieżnikom”.
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. 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.
3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie C1 – „Budowa i materiał na platformy dla puchacza, bociana czarnego oraz gniazda
orlika krzykliwego”.
W ramach zadania przewidziano wybudowanie drewnianych platform gniazdowych dla puchacza,
bociana czarnego oraz sztucznych gniazd orlika krzykliwego. Łączna ilość tych konstrukcji wynosi
75 szt., przy założeniu, że dla puchacza liczba platform wynosi 40, dla bociana czarnego 15 oraz
20 sztucznych gniazd dla orlika krzykliwego.
• Platformy dla puchacza należy wykonać z drewna iglastego (sosnowego lub świerkowego),
sezonowanego, zgodnie ze szkicem zawartym w załączniku graficznym nr 1. Platforma
powinna być zbudowana z desek o grubości 2 cm, zaimpregnowanych i pomalowanych farbami w kolorach maskujących – zielonym, brązowym lub czarnym.
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Platformy dla bociana czarnego należy wykonać z drewna dębowego, sezonowanego,
zgodnie ze zdjęciem zawartym w załączniku graficznym nr 2.
Jedna platforma dla bociana czarnego zbudowana ma być średnio z 8 kantówek dębowych o
wymiarach: długość 100-150 cm i szerokość x wysokość 6x5 cm.
Materiał na platformy powinien być zaimpregnowany i pomalowany farbami w kolorach maskujących – zielonym, brązowym lub czarnym.
Do każdego zestawu należy dołączyć komplet wkrętów oraz drutu stalowego koniecznych do
trwałego zmontowania elementów oraz montażu platformy do drzewa.

•

• Sztuczne gniazda dla orlika krzykliwego
Sztuczne gniazdo orlika krzykliwego zostanie zbudowane z naturalnych materiałów wykorzystywanych do budowy gniazda przez ptaki. Będą to różnej wielkości gałęzie i wyściółka pozyskane w
bezpośrednim otoczeniu miejsca montażu instalacji. Konstrukcja będzie wzmacniana poprzez
użycie elementów metalowych (gwoździe, nierdzewny drut).
Wielkość sztucznego gniazda – średnica 80-95 cm, wysokość 15-20 cm.
Schemat sztucznego gniazda dla orlika krzykliwego zawarta jest w załączniku graficznym nr 3.
C5 – „Budowa i materiał na budki lęgowe dla włochatki i osłony przeciwko drapieżnikom”.
W ramach zadania zostaną zainstalowane drewniane budki lęgowe dla włochatki wraz z osłonami
na drzewach przeciwko drapieżnikom w ilości 60 sztuk.
Budki lęgowe dla włochatki należy wykonać z desek z drewna dębowego, nieheblowanego,
sezonowanego, zgodnie z instrukcją zawartą w załączniku graficznym nr 4.
Budka lęgowa musi być zaimpregnowana i pomalowana farbami w kolorach maskujących – zielonym, brązowym lub czarnym.
•

Osłony przeciwko drapieżnikom nadrzewnym (w komplecie do każdej budki lęgowej) –
będą modyfikacją instalacji z drutu stosowanymi w celu ochrony fragmentów budynków przed
gołębiami miejskimi. Schemat konstrukcji przedstawiony jest na szkicu zawartym w załączniku
graficznym nr 5.
Osłony będą montowane na pniach drzew 1 m powyżej i 1 m poniżej zainstalowanych budek
lęgowych. Wszystkie konstrukcje, czyli budki i osłony będą zaś montowane na drzewie na
wysokości średnio 5 m nad ziemią.
•

Wszystkie powyższe konstrukcje Wykonawca, na własny koszt, dostarczy Zamawiającemu,
na adres: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, ul. Mieszka I 12, 23-200 Kraśnik.
Nazwa i kod zgodnie z CPV:
45422100-2 Stolarka drewniana
45422000-1 Roboty ciesielskie
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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,
– zakończenie umowy: do 31 maja 2015 r.
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:
3

„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.
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:
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.
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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,
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki,
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6.14. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
7.

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.
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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.
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
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:
6
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OFERTA PRZETARGOWA NA REAZLIZACJĘ ZADAŃ
C1 – „Budowa i materiał na platformy dla puchacza, orlika krzykliwego i bociana czarnego”.
C5 – „Budowa i materiał na budki lęgowe dla włochatki i osłony przeciwko drapieżnikom”.
Nie otwierać przed dniem 21 styczeń 2015 r. do godz. 13:00
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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 21 stycznia 2015 r. do godz. 13.00. 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 21 stycznia 2015 r. o godz. 13:10.
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.
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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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Załączniki graficzne:
Załącznik nr 1 – Schemat budowy platformy dla puchacza
Załącznik nr 2 – Schemat budowy platformy dla bociana czarnego
Załącznik nr 3 – Schemat budowy platformy dla orlika krzykliwego
Załącznik nr 4 – Schemat budowy budki lęgowej dla włochatki
Załącznik nr 5 – Schemat osłony metalowej przeciwko drapieżnikom

Sporządzili i zatwierdzili pod względem merytorycznym i formalnym:
Koordynator projektu: Marta Potocka
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Prawnik projektu: Krzysztof Klimkowski
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11

