TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN”
ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax 22 822 54 22, e-mail: biuro@bocian.org.pl

Warszawa dn. 21.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR NA/2013/06
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania
Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:
dostawę sprzętu do ochrony lęgów kulika wielkiego
Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-380/12 „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku
w Polsce”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
ZAMAWIAJĄCY:
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax. 022 822 54 22
NIP 821-10-04-298
KRS 0000107301
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części m.in.:
część nr 1) GPS – ręczne urządzenie nawigacyjne – 8 szt.
część nr 2) wypłaszacze ptaków – 25 szt.
część nr 3) krótkofalówki – 4 zestawy
część nr 4) tyczki bambusowe – 80 szt.
część nr 5) repelenty zapachowe – 20 opakowań
część nr 6) mapy topograficzne – 30 szt.
część nr 7) luneta ornitologiczna z głowica i statywem – 4 zestawy
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwanego dalej „sprzętem” został opisany w Załączniku nr 1 tzw.
Opis przedmiotu zamówienia dalej zwany „Opz”.
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3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną
bądź większą ilość części.
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na dokumentach zawartych w niniejszym zaproszeniu.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny.
4. Cena oferty musi obejmować pełny zakres dostaw określonych w niniejszym zaproszeniu i zawierać
wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszt dostawy do
Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy m.in. z tytułu zmiany stawek obowiązujących podatków –
na wniosek strony umowy.
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
b) Posiada wiedzę i doświadczenie - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
d) Dysponuje 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.
2. 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.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone
przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu zgodnie pkt. 5.
4. TERMIN RELIZACJI ZAMÓWIENIA

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN”
ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax 22 822 54 22, e-mail: biuro@bocian.org.pl

1. W terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu przedmiot zamówienia dla części nr 1, części nr 3, części nr 4, części nr 5, części nr 6 i części
nr 7.
2. W terminie 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu przedmiot zamówienia dla części nr 2.
5. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia wypełnionego formularza ofertowego wraz
z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszego zaproszenia.
2. W celu potwierdzenia, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia
należy załączyć do oferty opis urządzeń technicznych, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
6. KRYTERIA OCENY OFERTY
Spośród ofert spełniających wymogi zamawiającego, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo.
Porównanie cen zostanie przeprowadzone na podstawie całkowitej ceny brutto oferty.
7. TERMIN SKŁADANIA OFERTY I ICH OCENA
1. Spośród ofert spełniających wymogi Zamawiającego, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo.
Porównanie cen zostanie przeprowadzone na podstawie całkowitej ceny brutto oferty za daną część.
2. Ofertę należy złożyć do dnia 04.03.2013 r. do godziny 15:00 osobiście lub listowanie na adres: Towarzystwo
przyrodnicze „Bocian” ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, bądź drogą elektroniczną (skany podpisanych
dokumentów) na adres e-mail: agnieszka@bocian.org.pl
3. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Agnieszka Gałązka, telefon 22 822 54 22,
email: agnieszka@bocian.org.pl
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi opisane w niniejszym zapytaniu jak
również którego sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego i któremu zostanie przypisana największa liczba
punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami tj. cena – 100%.
6. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli swoją ofertę o rozstrzygnięciu drogą elektroniczną.
7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania przed, jak i po otwarciu ofert.
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8. ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.

Opis przedmiotu zamówienia
Opis urządzeń technicznych
Formularz oferty
Wzór umowy
Zatwierdzam

