
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

FB.681.2.5.2017 Kraków, dnia 17.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTO JE

postępowanie prowadzonejest na podstawie art. 4pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164, Z późn. zm.)

W związku z art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Skarb Państwa
odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione (wilki, rysie lub niedźwiedzie) w pogłowiu
zwierząt gospodarskich, zadanie: „ Wycena szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione (wilki, tysie,
niedźwiedzie) w pogłowiu zwierząt gospodarskich (owce, kozy) na terenie województwa małopolskiego
RDOŚ w Krakowie (dalej: Zamawiający)

zaprasza do złożenia oferty

na wykonywanie czynności polegających na wycenie szkód spowodowanych przez zwierzęta
chronione (wilki, rysie, niedźwiedzie) w pogłowiu zwierząt gospodarskich (owce, kozy) na terenie
województwa malopolskiego.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wycenie szkód spowodowanych przez

zwierzęta chronione (wilki, rysie, niedźwiedzie) w pogłowiu zwierząt gospodarskich (owce, kozy)
na terenie województwa małopolskiego”.

2. Zamówienie obejmie wykonywanie czynności zgodnie z art. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. 2015r. poz. 1651 z późn. zm.).

3. Miejscem świadczenia usług jest województwo małopolskie.
4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji zamówienia do:

a) sporządzania wyceny szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione (wilki, rysie,
niedźwiedzie) w pogłowiu zwierząt gospodarskich (owce, kozy) na terenie województwa
małopolskiego na podstawie dokumentów przedstawionych przez Zamawiajacego,
sporządzanych przez dane nadleśnictwo (oględzin z miejsca wyrządzenia szkody oraz
dokumentów dołączonych przez poszkodowanego).

b) do współpracy z odpowiednim nadleśnictwem ( wskazanym przez Zamawiajacego) w celu
dokonania prawidłowej wyceny;

c) poniesienia kosztów pozyskiwania informacji o zwierzętach w celu ustalenia: oznakowania
zgodnie z ustawąo systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 2 kwietnia 2004 roku (DZ.
U. z 2004 r. Nr.91, poz. 872) numerami identyfikacyjnymi, występowania w zasobach
genetycznych, potwierdzenia własności zwierzęcia.

5. Z uwagi na fakt, że siedzibą Zamawiającego jest m. Kraków, a zdecydowana większość szkód
występuje na terenie powiatu nowotarskiego, Wykonawca zobowiązany jest dysponować lokalem
na terenie Nowego Targu lub okolic, umożliwiającym przyjmowanie stron

poszkodowanych) w celu należytej wyceny poniesionej szkody. Wykonawca w Formularzu
ofertowym zobowiązany jest wskazać adres lokalu, o którym mowa w zdaniu poprzedzajacym)
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6. Wykonawca wykonywać będzie czynności objęte umową w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, jeżeli przemawiać za tym będzie charakter tej czynności lub szczególne
okoliczności.

7. Dokonywanie przez Wykonawcę czynności określonych w zleceniu następować będzie
w terminie określonym przez Zamawiającego.

8. Odentacjna liczba wycen/zleceń- 240. Zamawiający zastrzega, że liczba wycen może ulec
zwiększeniu lub zmniejszeniu.

9. Okres realizacji zamówienia: do dnia 31 grudnia 2017 r.

II. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 24.02.2017 r., do godziny 12.00.
Oferty zlożone po tym terminie nie zostaną przyjęte do oceny.
Ofertę- Formularz ofertowy) podpisany i zeskanowany, można przesłać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: sylwia.slowinska.krakow(rdos.oy.pl.

III. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu ofertowym cenę brutto za I szt. protokołu.
Kryterium wyboru ofert: Cena 100%.
Oferta. którei cena będzie najniższa, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będątakąsamąnajniższącenę, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niŹ zaoferowane w
złożonych ofertach.

2. Zamawiający zastrzega, że oceni oferty i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie
spośród tych:

• przesłanych we wskazanym terminie, o którym mowa w pkt. II,
• złożonych i przesIanych pisemnie lub za pomocą (zeskanowanego) Formularza ofertowego,

prawidlowo i w całości wypełnionego;
• spełniających pozostałe wymagania określone w zapytaniu, w szczególności dot. wymagania

dysponowania lokalem na terenie Nowego Targu lub okolic.

IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
• oferta powinna być przygotowana wjęzyku polskim;
• każdy wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę;
• możliwość składania oferty w formie elektronicznej — skanów podpisanych dokumentów;
• oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy;
• oferta powinna zostać sporządzana na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr I do

niniejszego zapytania.
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• w formularzu ofert należy wskazać cenę brutto za wycenę szkód ujętych w 1 szt. protokołu
sporządzonego przez nadleśnictwo.

V. INFORMACJE ISTOTNE DLA POSTĘPOWANIA:
1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
2. Zamawiający poprawi w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę „ którego oferta

została poprawiona:
a) oczywiste omyłki pisarskie, czyli bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki dotyczące

wyrazów, w szczególności: ewidentny błąd gramatyczny, mylną pisownię wyrazów,
niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,

b) ewidentny błąd rzeczowy, rozbieżność pomiędzy cenąwpisaną liczbą i siownie;
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia, bez wyboru

którejkolwiek ze złożonych ofert.
4. RDOS informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.
5. Pytania dotyczące niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: sylwia

slowinska.krakowrdos.uoy.pl, lub uzyskać pod numerem telefonu 012-619-81-38.

ZAŁĄCZNIKI:
załącznik nr 1 — Formularz ofertowy
załącznik nr 2 — Wzór umowy
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FB.681.2.S.2017 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Imię i nazwisko i adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Nazwa (firma): Wykonawcy

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Krakowie, którego przedmiotem jest usługa polegająca na wycenie szkód spowodowanych
przez zwierzęta chronione (wilki, rysie, niedźwiedzie) w pogłowiu zwierząt gospodarskich
(owce, kozy) na terenie województwa małopolskiego, oferuję wykonanie zamówienia za
wynagrodzeniem w kwocie złotych brutto (słownie:

) za 1 wycenę szkód objętą
protokołem sporządzonym przez odpowiednie nadleśnictwo.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami i nie wnoszę
do nich zastrzeżeń, jak również, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do złożenia
niniejszej oferty i wykonania zamówienia.

3. Oświadczam, że zgodnie z zapisem pkt. I ppkt. 5 zapytania ofertowego, dysponuję lokalem:
( wpisać adres lokalu).

4. Oświadczam, że w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą:
- pozostaję związany złożoną ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert;
- zobowiązuje się do wykonania zamówienia na warunkach przedstawionych w ofercie;
- zobowiązuję się do zawarcia umowy o treści zgodnej z zolqcznikiem nr 2 Wzór umowy, w
terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Dane do porozumiewania sie z Zamawiaipcym,:
Osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym:

e-mailj

tel

_________________

dnia 2017 r.

Podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania
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Umowa nr /2017/ RDOŚIFB

zawarta w dniu roku pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska
w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków, NIP 676-238-70-06, REGON 120803536,
reprezentowaną przez:

1. Rafała Rosteckiego — Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Krakowie,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

zwanym dalej „Wykonawcą”,
Strony umowy postanawiają, co następuje:

*1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca podejmuje się wykonania wyceny szkód

spowodowanych przez zwierzęta chronione (wilki, rysie, niedźwiedzie) w pogłowiu
zwierząt gospodarskich (owce, kozy) na terenie województwa małopolskiego w 2017
roku.

2. Wycena ujęta będzie w protokole z wizji terenowej.

1. Tytułem wynagrodzenia Wykonawca otrzyma kwotę bruttw zł, słownie:
) za każdą wycenę (protokół).

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu wyceny i przedłożeniu rachunku wraz
z wykazem protokołów objętych rachunkiem.

*3
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania przedmiotu
umowy i zobowiązuje się do jego realizacji na warunkach w niej ustalonych.

*4
Umowa zostaje zawarta do dnia 31 grudnia 2017 r.

*
Umowa może być nieniona za porozumieniem sb-on w formie pisemnej.

*6
W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy, Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

*7
1. Zamawiający zobowiązuje się przelać wynagrodzenie, o którym mowa w 2 na rachunek

bankowy Wykonawcy nr w terminie 21 dni
od dnia wystawienia rachunku.



W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla
Zamawiającego, jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


