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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

dotyczące przeprowadzenia badań społecznych w ramach projektu  

„Strażnicy dobrego stanu wód - monitoring regulacji środowiskowych” NR POWR.02.16.00-00-

0070/17-00 

 

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia na które Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 

przekraczającą 50 tys. zł netto i kierowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną  w 

powołanej niżej umowie o dofinansowanie projektu. 

 

 

Postępowanie prowadzone na podstawie: 

Ustawy z dnia 2 kwietnia 1965 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; zwanej 

dalej „k.c.” ); 

 

Umowy o dofinansowanie projektu w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 

– 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

Działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa nr POWR.02.16.00-00-0070/17-00 z dnia 

30.04.2018R. 
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R o z d z i a ł   1    

Informacje ogólne  

Nazwa i adres Zamawiającego 

Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA" z siedzibą we Wrocławiu 

Ul. Białoskórnicza 26 

50-134 Wrocław 

NIP: 9541980345 

 

Strona www: 

http://eko-unia.org.pl/ 

 

Osoba do kontaktu: 

Joanna Kubicka,  

e-mail: ekounia.straznicy@gmail.com 

tel. 605 638 989  

Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku  w godzinach od 10.00- 15.00.  

 

Rozdział 2  

Informacje o przedmiocie zamówienia  

Przedmiot zamówienia 

A)  Przeprowadzenie badań i uzyskanie danych empirycznych w oparciu o metodologię nauk 
społecznych  

Zakres usługi:  

W ramach badań zakłada się przeprowadzenie 2000 wywiadów ilościowych trwających ok. 30-40 min. 
i składających się z ok. 30 pytań zamkniętych i ok. 5 pytań metryczkowych (dotyczących cech społeczno-
demograficznych respondenta). Badanie dotyczy potrzeb społecznych mieszkańców dorzeczy w 
zakresie gospodarki wodnej i oczekiwań wobec organizacji strażniczych, stopnia poparcia inwestycji 
ochrony przeciwpowodziowej, wzmożonych prac utrzymaniowych na rzekach, rozwoju żeglugi i innych 
inwestycji (zakres do doprecyzowania). 

Realizacja badania stanowić będzie dla ekologicznych organizacji pozarządowych o charakterze 
strażniczym punkt wyjścia do "uspołecznienia procesu legislacyjnego" i lepszego reprezentowania racji 
obywateli. 

http://www.scanmed.pl/
mailto:ekounia.straznicy@gmail.com
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B) Nadzór nad realizacją diagnozy socjologicznej  

 
Zakres usługi: 

Nadzór nad realizacją diagnozy socjologicznej dot. potrzeb społecznych mieszkańców dorzeczy w 
zakresie gospodarki wodnej i oczekiwań wobec organizacji strażniczych, stopnia poparcia inwestycji 
ochrony przeciwpowodziowej, wzmożonych prac utrzymaniowych na rzekach, rozwoju żeglugi i innych 
inwestycji (zakres do doprecyzowania) (przeprowadzonej w oparciu o badania CATI na próbie 2000 
respondentów). 

Osoba sprawująca nadzór nad realizacją diagnozy socjologicznej odpowiadać będzie za wszelkie 
działania związane z pomiarem ilościowym CATI. 

W szczególności do obowiązków należeć będzie: 

→ opracowanie narzędzia badawczego, 

→ nadzór nad pracą ankieterów, 

→ szkolenie dla ankieterów realizujących badanie CATI,  

→ testowanie efektywności działania narzędzia badawczego do CATI podczas pilotażu do badań; 

→ dobór próby badawczej w badaniach CATI,  

→ kontrola prawidłowości obliczeń statystycznych (wykrywanie błędów w bazie danych), 

→ sformułowania wstępnych wytycznych i wniosków do raportu. 
 
 

C) Opracowanie raportu i rekomendacji dla organizacji strażniczych w oparciu o wyniki badań 
socjologicznych  

Zakres usługi: 

→ Przeprowadzenie obliczeń statystycznych; 

→ Wygenerowanie wykresów i tabel na bazie otrzymanych wyników; 

→ Jakościowa analiza i interpretacja uzyskanych danych; 

→ Sformułowanie rekomendacji dla organizacji strażniczych. 

 

Opis projektu  

Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Strażnicy dobrego stanu wód - monitoring 
regulacji środowiskowych”, dofinansowywanego ze środków UE oraz dotacji celowej w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nr projektu: POWR.02.16.00-00-
0070/17-00 
  

Celem projektu jest podniesienie kompetencji organizacji strażniczych zajmujących się ochroną 

środowiska w zakresie  skutecznego monitorowania prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa 

ochrony wód. 



 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

„Strażnicy dobrego stanu wód - monitoring regulacji środowiskowych”  
Nr projektu: POWR.02.16.00-00-0070/17-00 

St
ro

n
a 

4
 

Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia procesu monitorowania prawa na poziomie 

krajowym w oparciu o nowo nabytą wiedzę przedstawicieli organizacji strażniczych (spotkania i 

szkolenia, ekspertyzy, badania społeczne) oraz profesjonalne narzędzia IT. Dzięki nim Strażnicy będą w 

stanie aktywnie i rzeczowo monitorować prawo, stając się kompetentnym partnerem dla organów 

stanowiących prawo, dzięki czemu będą mogli realnie wpływać na poprawę standardów jego 

stanowienia i wdrażania. Projekt trwa od w maja 2018 do grudnia 2019.  

 

Grupa docelowa  

Projekt adresowany jest do min. 10 pozarządowych organizacji strażniczych i 48 ich 

członków,  stowarzyszonych lub chcących się stowarzyszyć w ogólnopolskiej Koalicji Ratujmy 

Rzeki, zajmującą się gospodarką wodną, posiadającą praktykę strażniczo-interwencyjną z szerokim 

oparciem w grupie kilkudziesięciu innych organizacji i naukowców. Jej działania dotycza postulatów 

zachowania przyrody rzek, gospodarowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

proprzyrodniczej ochrony przeciwpowodziowej, redukowania betonowania i regulowania koryt 

rzecznych. 

Więcej informacji na stronie http://eko-unia.org.pl/projekt-straznicy-dobrego-stanu-wod-monitoring-

regulacji-srodowiskowych/ 

 

Rozdział 3  

Zakres ofert i podwykonawstwo 

Przeprowadzona diagnoza potrzeb i oczekiwań otoczenia organizacji strażniczych metodą ilościową 
(2000 wywiadów ankietowych) umożliwi wyposażenie tych organizacji w diagnozę społeczną i 
przyczyni się do wykonania kroku w kierunku "uspołecznienia procesu stanowienia prawa". Na jej bazie 
powstaną narzędzia podnoszące przygotowanie NGO do monitorowania prawa wodnego tj. raport i 
rekomendacje dla organizacji strażniczych w oparciu o wyniki badań socjologicznych w wersji 
elektronicznej i drukowanej.  

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych oraz możliwości zlecenia zadania podwykonawcy. 

Rozdział 4  

Termin realizacji usługi  

Od momentu podpisania umowy do 22.10.2018 

 

 

Rozdział 5 

Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania  

1. Z postępowania wyklucza się:  

http://eko-unia.org.pl/projekt-straznicy-dobrego-stanu-wod-monitoring-regulacji-srodowiskowych/
http://eko-unia.org.pl/projekt-straznicy-dobrego-stanu-wod-monitoring-regulacji-srodowiskowych/
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a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

szkodę nie wykonując zamówienia na rzecz Zamawiającego lub wykonując je nienależycie, 

chyba że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności; 

b) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania odstąpili  

od podpisania umowy z Zamawiającym; 

c) Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

poprzez likwidację majątku upadłego; 

d) Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

e) Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; 

f) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

2. Wykluczeniu podlegają również Wykonawcy osobowo lub kapitałowo powiązani  

z Zamawiającym, w szczególności poprzez:  

a) posiadanie co najmniej 10 % udziałów Zamawiającego; 

b) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika Zamawiającego; 

c) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami o których mowa w lit. b) powyżej. 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, o których mowa  

w ust. 1 i 2 powyżej, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w Formularzu 

ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2  do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

4. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie Zamówienia, podając uzasadnienie. 

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

Rozdział 6 

Warunki udziału w postępowaniu i ocena ich spełnienia  

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych 

warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące 

warunki: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
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Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca dostarczy oświadczenie,  

że posiada uprawnienia do wykonania zamówienia. 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 

Wymagania w stosunku do Oferenta/Wykonawcy: 

 

1) obecność w zespole badawczym co najmniej dwóch osób z tytułem doktora w dziedzinie 

nauk społecznych lub socjologii,  posiadających doświadczenie w 

badaniach  socjologicznych oraz co najmniej jednej osoby z tytułem habilitacji w dziedzinie 

nauk społecznych lub socjologii,  posiadających doświadczenie w 

badaniach  socjologicznych.; 

 

Dodatkowe atuty: 

 

2) realizacja w ostatnich dwóch latach badania związanego z ochroną środowiska i relacjami 

społeczeństwo-ekologia; - dodatkowo punktowane, za 1 badanie 10 pkt (max 20pkt) 

 

3) wykazanie przez członków zespołu badawczego artykułów lub diagnoz publikowanych w 

międzynarodowych pismach naukowych znajdujących się na "liście filadelfijskiej"  - 

dodatkowo punktowane, za 1 artykuł 4 pkt (max 20pkt) 

 

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca dostarczy oświadczenie,  

że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a nadto dołączy do oferty wykaz osób, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat  

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzający 

spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej wraz  

z podpisem tych osób, potwierdzającym gotowość do realizacji wymaganego przez 

Zamawiającego projektu – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania 

ofertowego, 

 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca dostarczy oświadczenie,  

że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

d) nie zachodzą podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa  

w Rozdziale 4 niniejszego Zapytania ofertowego, 
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Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne pisemne 

oświadczenie w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2  do niniejszego 

Zapytania ofertowego. 

 

2. Ocena spełniania powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1 - 0)  

i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy, 

wymienione w Rozdziale 6. 

 

3. Nie spełnienie chociażby jednego warunku (wyłączając pkt 1 ppkt b) ppkt 3), skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 

 

Rozdział 7 

Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

1. Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w Rozdziale 5, tj.: 

a) dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę wymaganych przepisami prawa 

uprawnień do wykonywania działalności lub czynności przewidzianych w ramach 

niniejszego zamówienia, a w szczególności wymagane prawem licencje, koncesje lub 

zezwolenia, o ile takie dokumenty są wymagane do realizacji niniejszego zamówienia, 

b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wszystkich warunków udziału w postępowaniu oraz 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zawarte w Formularzu ofertowym 

stanowiącym Załącznik nr 2  do niniejszego Zapytania ofertowego, 

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami  

na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, informacje o publikacjach w zakresie 

zbieżnym z wykonywaną ekspertyzą a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzający spełnianie 

warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej wraz z oświadczeniem tych 

osób, o gotowości do realizacji wymaganego przez Zamawiającego projektu, według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego, 

d) oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia.  

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d) należy przedstawić w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do 

reprezentacji Wykonawcy.  

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej należy przesłać je w formie skanu na 

adres: ekounia.straznicy@gmail.com 

 

mailto:ekounia.straznicy@gmail.com
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Rozdział 8 

Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami  

Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazania 

oświadczeń i dokumentów 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują osobiście lub drogą elektroniczną. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa 

się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 

3. Korespondencja przesłana drogą elektroniczną po godzinach urzędowania zostanie 

zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego 

dnia o godzinie 10.00. Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek – piątek w godz. 

10.00 – 15.00. 

3. Adres e-mail Zamawiającego został podany w Rozdziale 1 niniejszego Zapytania ofertowego; 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane zarówno przez Wykonawcę 

jak i przez Zamawiającego sporządzone będą w języku polskim. W przypadku, gdy wykonawca 

przedkłada wraz z ofertą dokumenty sporządzone w języku innym niż polski, Zamawiający 

wymaga, aby były one przetłumaczone na język polski. 

 

 

Rozdział 9 

Udzielanie wyjaśnień  

Tryb udzielania wyjaśnień 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania 

ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie przed upływem terminu składania 

ofert, chyba że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego 

na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert lub też prośba ta nie dotyczy 

wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego.  

Pytania, wnioski i wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego mogą być składane pisemnie w 

biurze Zamawiającego lub w f. elektronicznej na adres: e-mail: ekounia.straznicy@gmail.com 

2. Pytania i odpowiedzi Zamawiający publikuje w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie 

internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania.  

 

Rozdział 10 

Termin związania ofertą  

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

mailto:ekounia.straznicy@gmail.com
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3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o okres nie dłuższy niż 14 dni. Brak wyrażenia zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

 

Rozdział 11 

Sposób przygotowania ofert  

Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim pismem maszynowym (edytor tekstu) lub 

ręcznie, czytelnie lub literami drukowanymi. 

2. Oferta musi zawierać co najmniej:  

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Wykonawcy numery NIP oraz REGON 

Wykonawcy,  

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji Wykonawcy, z tym, że zamiast odpisu  

z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego możliwe jest również 

przedłożenie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych  

do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile spełnia on wymogi opisane w art. 4 ust. 4aa ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. 2007r., Nr 168, poz. 

1186 z późn. zm.), a zamiast zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej możliwe jest przedłożenie wydruku komputerowego informacji 

o podmiocie wpisanym do tej ewidencji, 

c) formularz ofertowy z opisem przedmiotu oferty zawierający wypełniony formularz cenowy 

wskazujący cenę netto i brutto z wyszczególnieniem poszczególnych elementów ceny 

wskazanych w formularzu cenowym stanowiącym element formularza ofertowego – 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, 

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z treścią niniejszego Zapytania, zasadami, na jakich 

jest ono prowadzone oraz inne oświadczenia zawarte w Formularzu ofertowym 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,  

e) dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale 6 Zapytania ofertowego potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  

z postępowania. 

3. Oferta powinna być złożona zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2  

do niniejszego Zapytania ofertowego. 

4. Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jej integralność i poufność – zaleca się 

trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości oferty, kolejne 

ponumerowanie stron itp. Zamawiający zaleca, aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, 

zamkniętej, zaklejonej kopercie (opakowaniu), która będzie zaadresowana do Zamawiającego. 

Na kopercie należy umieścić napis: Zapytanie Ofertowe dotyczące przeprowadzenia 

badań społecznych w ramach projektu „Strażnicy dobrego stanu wód - monitoring regulacji 

środowiskowych” NR POWR.02.16.00-00-0070/17-00 
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Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby 

można było odesłać w przypadku stwierdzenia opóźnienia. 

5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców, w wyznaczonym 

przez siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert jak również 

wezwać do uzupełnienia o wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu w przypadku braku ich złożenia lub gdy zawierają błędy. 

Brak oświadczeń i dokumentów jest podstawą do wykluczenia Wykonawcy. 

7. Oferta, oświadczenia i wszystkie dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być 

podpisane przez Wykonawcę lub osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika, należy dołączyć dokument 

potwierdzający uprawnienie do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy. 

9. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym Zapytaniem ofertowym, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  Wykonawca może nie wyrazić zgody  

na poprawienie omyłki w złożonej przez niego ofercie. 

 

 

Termin składania ofert: 

Do 6 sierpnia 2018 r., do godz. 15:00 - w przypadku składania ofert osobiście w biurze Zamawiającego; 

W przypadku składania oferty w f. elektronicznej – do 6 sierpnia do godz. 24.00.     

 

Sposób składania ofert: 

1. Elektronicznie: na adres ekounia.straznicy@gmail.com, z tematem e-maila:  

Oferta w postępowaniu pn. Badania społeczne w ramach projektu „Strażnicy dobrego stanu 

wód – monitoring regulacji środowiskowych”. (do 6 sierpnia do godz. 24.00).     

2. Osobiście, w formie pisemnej, pod adresem: Stowarzyszenie  Ekologiczne "EKO-UNIA", Ul. 

Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław, w godzinach od 10.00 do godz. 15.00 

 

Rozdział 12 

Sposób obliczania ceny  

mailto:ekounia.straznicy@gmail.com
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Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cena oferty brutto musi być kwotą ryczałtową obejmującą wszelkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia.  

2. Cena oferty powinna być wskazana na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2  

do Zapytania ofertowego wraz z podziałem na części wynagrodzenia wskazane w części 

Formularza ofertowego – formularzu cenowym. 

3. Za zawarte w cenie oferty traktowane będą wszelkie koszty ponoszone w celu prawidłowego  

i należytego wykonania leżących po stronie Wykonawcy świadczeń składających się  

na przedmiot zamówienia. 

4. Cena wskazana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie podatki i składki w ramach 

obowiązkowych ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, lub inne 

obciążenia jakie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obciążają lub będą obciążać 

Wykonawcę (jako płatnika) względem osób innych niż Wykonawca, uczestniczących  

w wykonaniu zamówienia po stronie Wykonawcy.  

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy  

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Szczegółowe zasady płatności i rozliczeń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w tym 

podstawy dokonywania płatności określa Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania 

ofertowego. 

7. Cena, o której mowa w ust. 1 musi być wyrażona w złotych polskich. Zamawiający nie 

przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich, wg nominalnej wartości 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

Rozdział 13 

Kryteria wyboru oferty 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty 

1. Ocena ofert będzie przeprowadzona według kryterium ceny przewidzianej za poniższe 

elementy oferty według następującej wagi punktowej: 

a) cena dostarczonych usług - waga 60%, 

b) liczba publikacji w zakresie zbieżnym z wykonywaną ekspertyzą (4 pkt za 1 publikację, max 

20 pkt) – waga do 20%  

c) realizacja w ostatnich dwóch latach badania związanego z ochroną środowiska i relacjami 

społeczeństwo-ekologia (za 1 badanie 10 pkt, max 20  pkt) – waga do 20% 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu  

o ww. kryteria na podstawie punktów wyliczonych wg poniższego wzoru: 
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𝐶 =  
𝐶  𝑚𝑖𝑛.  𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜

𝐶  𝑏𝑎𝑑.  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
 × 60 𝑝𝑘𝑡 + 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑜𝑤𝑒 𝑝𝑘𝑡 

  

gdzie:  

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie 

C min. brutto  - cena brutto najtańszej oferty 

C bad. oferty    - cena brutto badanej oferty 

Dodatkowe punkty przyznawane za kryteria dodatkowe 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów 

obliczonych w oparciu o ustalone kryterium. 

4. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny 

ofert. 

5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie można dokonać wyboru 

oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

 

 

Rozdział 14 

Wymogi formalne po wyborze oferty 

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia 

Po zakończeniu postępowania Wykonawca, który wygrał postępowanie dopełni następujących 

formalności: 

1. Przystąpi do podpisania umowy, której istotne postanowienia określa Załącznik nr 4  

do niniejszego Zapytania ofertowego w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą – tj. 30 dni.  

2. W razie konieczności Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające uprawnienia osób 

go reprezentujących do zawierania umów. 

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Rozdział 15  

Warunki zmiany umowy 
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W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu 

właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w 

drodze aneksu do umowy.  

Zakres zmian może dotyczyć okresu i harmonogramu realizacji umowy, w przypadku gdyby wystąpiły 

okoliczności niezależne od Zamawiającego i od Wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia na etapie 

podpisywania umowy. 

 

Rozdział 16 

Zastrzeżenia i informacje końcowe 

1. Zamawiający zastrzega, iż może zamknąć postępowanie na każdym etapie, bez dokonania 

wyboru oferty najkorzystniejszej, bez konieczności podania przyczyny. W tym przypadku 

Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym zastosowanie znajdują 

przepisy k.c. oraz postanowienia Umowy o dofinansowanie. 

 

 

Rozdział  17 

Wykaz załączników  

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, 

  Wykaz przeprowadzonych badań 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 5 – Wzór umowy 

 


