
Znak sprawy: OP.082.6.2021.RK

Kraków, 1 czerwca 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

,, Opracowanie projektów zmian granic wraz ze zaktualizowanymi Standardowymi Formularzami Danych dla 

obszarów Natura 2000: Górny Dunajec  PLH120086, Łososina  PLH120087, Raba z Mszanką  PLH120093, 

Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088, Tarnawka PLH120089 na potrzeby projektu dofinansowanego przez 

WFOŚiGW pn.: „Aktualizacja granic obszarów Natura 2000 chroniących rzeki karpackie w Małopolsce - etap I ” .

Do postepowania mają zastosowanie przepisy: Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska  w Krakowie

Nazwa i adres Zamawiającego:

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

tel. 12 61 98 120, 12 61 98 121, fax: 12 61 98 122

www.krakow.rdos.gov.pl

e-mail: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl

  

http://www.krakow.rdos.gov.pl/
mailto:sekretariat.krakow@rdos.gov.pl
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I. Informacje ogólne.

1. Nazwa Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie,
adres strony internetowej na której dostępne jest zapytanie ofertowe : http://bip.krakow.rdos.gov.pl/ w dziale 
,,Zamówienia publiczne” 

2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów zmian granic wraz ze zaktualizowanymi 
Standardowymi Formularzami Danych dla obszarów Natura 2000: Górny Dunajec PLH120086, 
Łososina  PLH120087, Raba z Mszanką PLH120093, Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088, 
Tarnawka PLH120089, położonych w województwie małopolskim.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a. Opracowanie projektów zmian granic przedmiotowych obszarów Natura 2000 wraz 
z uzasadnieniem, zgodnie z podanymi w dalszej części wymogami.

b. Sporządzenie projektu aktualizacji Standardowych Formularzy Danych (SDF) odpowiadających 
zaproponowanym zmianom granic.

c. Udział w spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych w formie zdalnej (on-line).
d. Doradztwo merytoryczne z dziedziny, której dotyczy zamówienie.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 ( OPZ )

4. Zamawiający przekaże i udostępni Wykonawcy informacje i dokumenty niezbędne do wykonania usługi;
5. Terminy realizacji obejmujący uczestnictwo w spotkaniach- do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z 

zastrzeżeniem, że terminy przedłożenia dokumentacji i całościowego sprawozdania prac upływają po 5 
miesiącach od dnia zawarcia umowy.
Terminy odbiorów częściowych kolejnych etapów przedstawia Harmonogram Realizacji Zamówienia w OPZ 

6. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90712000-1 Planowanie 
środowiska naturalnego.

7. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wraz z istotnymi zmianami umowy zawiera 
załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

11. Zamawiający prowadząc postępowanie odwoła się odpowiednio, do przepisów ustawy, w szczególności 
w zakresie: 

a) oświadczeń i dokumentów – do art. 128 ustawy 
b) możliwości wyjaśniania rażąco niskiej ceny – odpowiednio do art. 224 ustawy,
c) wyjaśnienie treści ofert, omyłki – do art. 223 ustawy, 
d) odrzucenia oferty- do art. 226 ustawy

II. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1.1.1 minimalne warunki dotyczące doświadczenia: Wykonawca w okresie ostatnich  3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, zrealizował: co najmniej 2 usługi polegające na:

 wykonaniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub planu ochrony dla rezerwatu 
przyrody lub parku narodowego lub obszaru Natura 2000 lub planu urządzania lasów z zakresem 
planu zadań ochronnych. 

http://bip.krakow.rdos.gov.pl/
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1.1.2 minimalne warunki dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – 
o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia, 
odpowiadającym warunkom określonym – wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, co 
najmniej: eksperta: botanika, ichtiologa, hydromorfologa, posiadających odpowiednie 
wykształcenie oraz doświadczenie.

Za odpowiednie doświadczenie i wykształcenie Zamawiający uzna udokumentowanie wiedzy 
i doświadczenia poprzez wykazanie uczestnictwa w co najmniej 2 inwentaryzacjach 
przyrodniczych/monitoringach środowiska (w zakresie odpowiadającym zadaniom częściowym, 
ujętym w złożonej ofercie) wraz z opracowaniem raportów/sprawozdań z prac terenowych.

a) botanik: musi posiadać wykształcenie wyższe z:
- dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych - w zakresie nauk biologicznych (biologia, ochrona 
środowiska, ekologia, zarządzanie zasobami przyrody), i/lub
- dziedziny nauk rolniczych – w zakresie nauk leśnych (leśnictwo, drzewnictwo) lub w 
zakresie rolnictwa i ogrodnictwa (rolnictwo, ogrodnictwo). 
Ekspert botanik musi także posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 prac 
polegających na:
- monitoringu siedlisk przyrodniczych i/lub gatunków roślin z zastosowaniem metodyki 
Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ i/lub
- sporządzeniu planów ochrony rezerwatów przyrody lub parków narodowych lub parków 
krajobrazowych lub obszarów Natura 2000 lub planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000 lub planów urządzania lasów z zakresem planu zadań ochronnych w zakresie 
opracowania szaty roślinnej.

b) ichtiolog: musi posiadać wykształcenie wyższe z:
- dziedziny nauk rolniczych – w zakresie nauki rolnicze - rybactwo, zootechnika, i/lub
 - dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych - w zakresie nauk biologicznych (biologia, 
ochrona środowiska, ekologia, zarządzanie zasobami przyrody).
Ekspert ichtiolog musi także posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 prac 
polegających na:
- monitoringu gatunków ryb z zastosowaniem metodyki Państwowego Monitoringu 
Środowiska GIOŚ i/lub
- sporządzeniu planów ochrony rezerwatów przyrody lub parków narodowych lub parków 
krajobrazowych lub obszarów Natura 2000 lub planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000 w zakresie opracowania obejmującym tematykę ryb.

c) hydromorfolog: musi posiadać wykształcenie wyższe z:
- dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych – w zakresie nauk o Ziemi – geografia, 

geologia, w zakresie nauk biologicznych – ekologia, ochrona środowiska,
- dziedziny nauk technicznych – inżynieria środowiska,
- dziedziny nauk rolniczych – ochrona i kształtowanie środowiska, rybactwo.
Ekspert hydromorfolog musi także posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 prac 
polegających na:
- badaniach/ocenie hydromorfologicznej metodami River Habitat Survey (RHS) lub 
Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (HIR) i/lub
- sporządzeniu planów ochrony rezerwatów przyrody lub parków narodowych lub parków 
krajobrazowych lub obszarów Natura 2000 lub planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000 w zakresie opracowania obejmującym tematykę hydromorfologii.

Dopuszcza się możliwość wskazania jednej osoby (eksperta), która realizowała będzie prace z kilku 
zakresów – pod warunkiem spełnienia warunku posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz 
doświadczenia i wiedzy.
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III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu.

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą 
następujące dokumenty: 

a. wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do zapytania 
ofertowego;

b. dowody określające czy usługi wykazane w wykazie, o którym mowa lit. a) powyżej, zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

c. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik 
nr 4 do zapytania ofertowego.

IV. Sposób przygotowania oferty. Sposób obliczenia ceny.
1. Ofertę składa się na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Oferta powinna zawierać co najmniej:

a. wskazanie ceny brutto (VAT, jeżeli Wykonawca nie jest płatnikiem VAT, w Formularzu ofertowym 
zamiast stawki podatku VAT wpisuje formułę: ,,nie jestem płatnikiem podatku VAT ) za wykonanie 
całości zamówienia: 

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w OPZ oraz załacznika nr 5 istotne postanowienia umowy, 
uwzględniać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji usługi. 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

b. Wykonawca może złożyć wykaz dodatkowego doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia, wykaz należy złożyć w treści Załącznika nr 6 do niniejszego zapytania;

c. pozostałe oświadczenia i dokumenty.

3. Każdy z Wykonawców może przedstawić tylko jedną ofertę.

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim. W wypadku złożenia w ofercie dokumentów w języku innym niż 
polski, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę.

6. Oferta wraz z pozostałymi załącznikami i wszystkimi wymaganymi dokumentami, powinna być podpisana przez 
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (podpisana winna być każda strona 
niosąca treść), zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli oferta będzie podpisana przez 
pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie 
do podpisania oferty przez pełnomocników.

7. Oferty należy składać w formie elektronicznej – w postaci skanów podpisanych dokumentów wysłanych 
pod wskazany poniżej adres e-mail Zamawiającego;
izabela.znamirowska.krakow@rdos.gov.pl, do 10 czerwca 2021 r. do godz. 9.00.

V. Kryteria oceny ofert
1. 1 kryterium: cena brutto z wagą 70 % (gdzie 1% = 1 pkt), obliczony w następujący sposób:

     Cminimalna

C = ________________ 
 x  70 

             Coferta

mailto:izabela.znamirowska.krakow@rdos.gov.pl
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gdzie:

Cminimalna – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

Coferta – cena oferty badanej,

Przeliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Kryterium drugie: dodatkowe ( inne niż wykazane w załączniku nr 4 ) doświadczenie eksperta botanika, 
wyznaczonego do realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. sekcji II pkt. 1.2.1 lit. a zapytania, z wagą 10% 
(1% = 1 pkt.).

polegające na: .
- monitoringu siedlisk przyrodniczych i/lub gatunków roślin z zastosowaniem metodyki 
Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ i/lub
- sporządzeniu planów ochrony rezerwatów przyrody lub parków narodowych lub parków 
krajobrazowych lub obszarów Natura 2000 lub planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000 lub planów urządzania lasów z zakresem planu zadań ochronnych w zakresie 
opracowania szaty roślinnej.

Sposób przyznawania punktów: za każdą dodatkową pracę eksperta botanika Wykonawca otrzyma 2,5 pkt. W 
tym kryterium maksymalnie można uzyskać 10 pkt. ( max 4 prace), tj.: 1 praca – 2,5 pkt., 2 prace – 5 pkt., 3 
prace – 7,5 pkt.,4 i więcej prac – 10 pkt. 

Uwaga: punktowane będzie wyłącznie dodatkowe doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia, inne niż wykazane w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego

3. Kryterium trzecie: dodatkowe ( inne niż wykazane w załączniku nr 4 ) doświadczenie eksperta ichtiologa, 
wyznaczonego do realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. sekcji II pkt. 1.2.1 lit. b zapytania, z wagą 10% 
(1% = 1 pkt.).

polegające na: 
- monitoringu gatunków ryb z zastosowaniem metodyki Państwowego Monitoringu 
Środowiska GIOŚ i/lub
- sporządzeniu planów ochrony rezerwatów przyrody lub parków narodowych lub parków 
krajobrazowych lub obszarów Natura 2000 lub planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000 w zakresie opracowania obejmującym tematykę ryb.

Sposób przyznawania punktów: za każdą dodatkową pracę eksperta ichtiologa, Wykonawca otrzyma 2,5 pkt. 
W tym kryterium maksymalnie można uzyskać 10 pkt. ( max 4 prace), tj.: 1 praca – 2,5 pkt., 2 prace – 5 pkt., 3 
prace – 7,5 pkt.,4 i więcej prac – 10 pkt. 

Uwaga: punktowane będzie wyłącznie dodatkowe doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia, inne niż wykazane w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego

4. Kryterium czwarte: dodatkowe ( inne niż wykazane w załączniku nr 4 ) doświadczenie eksperta 
hydromorfologa wyznaczonego do realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. sekcji II pkt. 1.2.1 lit. c 
zapytania, z wagą 10% (1% = 1 pkt.).

polegające na: . 
- badaniach/ocenie hydromorfologicznej metodami River Habitat Survey (RHS) lub 
Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (HIR) i/lub
- sporządzeniu planów ochrony rezerwatów przyrody lub parków narodowych lub parków 
krajobrazowych lub obszarów Natura 2000 lub planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000 w zakresie opracowania obejmującym tematykę hydromorfologii.

Sposób przyznawania punktów: za każdą dodatkową pracę eksperta hydromorfologa Wykonawca otrzyma 2,5 
pkt. W tym kryterium maksymalnie można uzyskać 10 pkt. ( max 4 prace), tj.: 1 praca – 2,5 pkt., 2 prace – 5 pkt., 
3 prace – 7,5 pkt.,4 i więcej prac – 10 pkt. 
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Uwaga: punktowane będzie wyłącznie dodatkowe doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia, inne niż wykazane w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego

Jeżeli Wykonawca, chce uzyskać dodatkowe punkty, powinien złożyć wraz z ofertą wykaz dodatkowego 
doświadczenia, zgodnie z wzorem w Załączniku nr 6 do zapytania ofertowego, w którym wykaże, inne niż w 
Załączniku Nr 4, dodatkowe, ponad warunek udziału w postępowaniu doświadczenie osoby wyznaczonej do 
realizacji zamówienia (specjalisty ds. zamówień).  

W kryterium: „Doświadczenie osoby …..” oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów. 

Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą wykazu, Zamawiający przyzna Wykonawcy w tym kryterium 0 pkt.

Z wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnienie warunku, wykaz nie podlega uzupełnieniu w postępowaniu

5. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwyższą łączną oceną (ilością punktów) w wyżej 
wymienionych kryteriach oceny ofert. Wynik przedstawiany będzie w punktach.

6. 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.

VI. Komunikacja w postępowaniu.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej- zapytanie 
ofertowe wraz z załącznikami. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt. 1 niniejszej sekcji, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

3. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 
zamieści na swojej stronie internetowej http://bip.krakow.rdos.gov.pl/ w dziale ,,Zamówienia publiczne.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
niniejszej dokumentacji . Zmianę Zamawiający udostępni także na stronie internetowej 
http://bip.krakow.rdos.gov.pl/ w dziale ,,Zamówienia publiczne”.

5. Korespondencję w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: 
Izabela.Znamirowska.krakow@rdos.gov.pl. 

6. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania: 
Izabela Znamirowska, e-mail: Izabela.Znamirowska.krakow@rdos.gov.pl.

VII. Klauzula RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

– administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie 
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków tel: 12 61 98 120, 

– dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod.krakow@rdos.gov.pl

2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożona ofertą, a następnie w związku z 
ewentualnym zawarciem i realizacją umowy;

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są w szczególności:

– RODO w szczególności art. 6 ust. 1 lit. b- w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy

– RODO, w szczególności art. 6 ust. 1 lit. f- w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu polegającego na weryfikacji i wyborze najkorzystniejszej oferty

– Ustawa z dnia 11 września 2020 r.- Prawo zamówień publicznych

http://bip.krakow.rdos.gov.pl/
http://bip.krakow.rdos.gov.pl/
mailto:Izabela.Znamirowska.krakow@rdos.gov.pl
mailto:Izabela.Znamirowska.krakow@rdos.gov.pl
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– Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

4. Odbiorcami Państwa danych mogą być: 

- podmioty upoważnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,

– podmioty świadczące nam usługi doradcze,

– podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne

– instytucje realizujące przekazywanie środków na realizację projektu  nadzorujące jego 
wykonanie – WFOŚi GW

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres - bezterminowo,

6. -osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wykonania umowy. Nie podanie przez Panią/Pana 
danych osobowych uniemożliwi realizację umowy,

Załączniki:

Załącznik nr 1 OPZ

 Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Wykaz usług

Załącznik nr 4 Wykaz osób

Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Wykaz doświadczenia specjalisty- kryterium

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

                              w Krakowie

               mgr Rafał Rostecki

                   /podpis elektroniczny/
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