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Warszawa dn. 20 maja 2014 r. 
 
 

 ZAPYTANIE OFERTOWE 
NR 2/EOG/2014 

 
 
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą przy ul. Radomskiej 22/32, 02-323 Warszawa, 
zwane dalej „Zamawiającym”, na podstawie „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zaprasza do złożenia oferty na 
realizację zadania: 
 

Obsługa prawna projektu 
 
Zadanie jest częścią projektu pn. „Pola tętniące życiem – kampania na rzecz ochrony 
różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, który korzysta z dofinansowania 
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.  
 
1. ZAMAWIAJĄCY 
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” 
ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa  
tel./fax. 022 822 54 22 
NIP 821-10-04-298 
KRS 0000107301 
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1. Obsługa prawna projektu „Pola tętniące życiem – kampania na rzecz ochrony 
różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym” polegać będzie na pomocy prawnej przy 
przygotowywaniu kompletnej dokumentacji do zapytań ofertowych w ilości od 15 do 18 
zapytań, prowadzonych w celu wyboru wykonawców, w tym w szczególności: 

a) konsultacji wyboru trybu udzielania zamówienia pod kątem zgodności z załącznikiem nr 1 
do niniejszego zapytania; 

b) konsultacji możliwości dzielenia/łączenia zamówień; 

c) konsultacji przygotowywanych przez Zamawiającego wzorów umów; 

d) sprawdzaniu przygotowanych przez Zamawiającego zapytań ofertowych wraz z 
załącznikami pod kątem zgodności z wytycznymi znajdującymi się w załączniku nr 1 do 
niniejszego zapytania, a w sprawach nieuregulowanych w załączniku nr 1 pod kątem 
zgodności ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz zgodności 
z innymi aktami prawnymi;  

e) konsultacji wszelkich pojawiających się w trakcie prowadzenia procedur wątpliwości dot. 
możliwości odrzucenia/uzupełnienia składanych ofert, zakresu udzielanych oferentom 
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wyjaśnień itp. 

2.2. Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym 
prawem, co dotyczy również śledzenia ewentualnych uaktualnień do wytycznych 
znajdujących się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.  

3.  SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUGI:  
3.1. Wykonawca winien realizować obsługę prawną osobiście. Dopuszcza się zlecenie części 
prac osobom trzecim za pisemną zgodą Zamawiającego. 
3.2. Świadczenie usług następować będzie w systemie pracy zdalnej.  
 
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Usługa będzie świadczona od dnia zawarcia umowy (przewidywanego na pierwszą dekadę 
czerwca) do 31 marca 2015 r. W tym okresie Wykonawca uczestniczyć będzie w konsultacji 
łącznie od 15 do 18 zapytań ofertowych prowadzonych przez Zamawiającego.  
 
5.  OPIS WYMOGÓW STAWIANYCH WYKONAWCY: 
Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien spełniać następujące warunki: 
a) posiadać wykształcenie wyższe prawnicze, okoliczność tę należy udokumentować 
skanem/kserokopią dyplomu; 
b) posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych postępowań przetargowych oraz 
postępowań do 14 tys. euro. Fakt ten należy udokumentować złożonym oświadczeniem, w 
którym należy wymienić minimum 5 przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat i 
zakończonych zawarciem umowy postępowań, z czego min. 2 z wymienionych muszą być 
postępowaniami o wartości przekraczającej 14 tys. euro i min. 2 z wymienionych muszą 
dotyczyć dostawy usług. 
 
6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
6.1. W formularzu ofertowym należy wskazać cenę ofertową za realizację przedmiotu 
zamówienia oraz złożyć oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zgodnie z wymogiem 
pkt. 5.1. b)., 
6.2. Wykonawca winien dołączyć do oferty kserokopię/skan dyplomu, o którym mowa w pkt. 
5.1. a).    
 
7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
7.1. Oferta powinna być przesłana (np. pocztą, kurierem) lub dostarczona osobiście do dnia 
28 maja 2014 r. do siedziby zamawiającego: ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, bądź 
przesłana drogą elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) na adres mailowy 
koordynatora projektu – Aleksandry Wierzbickiej: ola@bocian.org.pl.  
7.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
7.3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bocian.org.pl/zamowienia 
 
8. OCENA OFERT 
Spośród ofert spełniających wymogi zamawiającego, zostanie wybrana oferta 
najkorzystniejsza cenowo. Porównanie cen zostanie przeprowadzone na podstawie 
całkowitej ceny brutto oferty. 
 
 



  TOWARZYSTWO  PRZYRODNICZE  „BOCIAN”  
u l .  Radomska  22 /32 ,  02-323  Warszawa  

t e l . / fax  22  822  54  22 ,  e -ma i l :  b i u ro@boc i an .o rg .p l  
 
 

 
 

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY i UWAGI 
KOŃCOWE 
9.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców przez 
umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej.  
9.2. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o wyborze drogą elektroniczną.  
9.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyjaśniania lub uzupełniania treści złożonych 
ofert przez Wykonawców w prowadzonym rozeznaniu rynku. 
9.4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po 
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy. 

 
10. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Wierzbicka pod adresem: ola@bocian.org.pl 
 
11. ZAŁĄCZNIKI 
1. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach 
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych; 
2. Formularz ofertowy;                                                                                                                                                                  
3. Wzór umowy.                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                           

Zatwierdzam 
 

Koordynator projektu "Pola tętniące życiem - kampania na rzecz ochrony różnorodności 
biologicznej w krajobrazie rolniczym" 

 

 


