
ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępmranie prowad..-one jest na podstawie un. 4 pkt S ustmty : dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo :a,nówień
publicznych (Dz U :2015 t p02. 2164, :póżn. :m)

W zwiazku z realizacją umowy nr B/008/17/28 z dnia 10.03.2017 r. z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację projektu pn. Ochrona
różnorodności biologicznej w Województwie Małopolskim — etap II, Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska w Krakowie (RDOS)

zaprasza do złożenia oferty

na wykonanie zadania pn. „Przeprowadzenie szkoleń z rozpoznawania chrząszczy dendrofilnych”

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 3 szkoleń z rozpoznawania

chronionych chrząszczy dendrofilnych oraz ich żerowisk, a także symptomów
wskazujących na ich obecność w drzewach w celu osiągnięcia umiejętności
samodzielnego ocenienia możliwości zasiedlenia badanych drzew przez te gatunki.
Zamówienie dotyczy listy wybranych chrząszczy i są to: pachnica dębowa,
nadobnica alpejska, sichrawa karpacka, jelonek rogacz. Zamówienie zostało
podzielone na 4 części:
część 1 dotyczy pachnicy dębowej,
część 2 dotyczy nadobnicy alpejskiej,
część 3 dotyczy sichrawy karpackiej,
część 4 dotyczy jelonka rogacza.
Wykonawca może złozyć oferte na dowoha ilość Części. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Minimalne obowiązkowe uwarunkowania formalno-prawne dotyczące sposobu
wykonania przedmiotowej usług są zawarte w istotnych postanowieniach umowy.

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
80540000-1 Usługi szkolenia w dziedzinie ochrony środowiska

4. Okres realizacji zamówienia: 12.09 — 22.09.2017 r.
II. OPIS WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU, WYMACANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki:

Wykonawca posiada dorobek naukowy z zakresu zadania (entomologia, badania dot.
chronionych gatunków chrząszczy dendrońinych), Wykonawca posiada
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (stopień naukowy lub
doświadczenie w pracy dydaktycznej, publikacje), Wykonawca posiada
dokumentację i zbiory potrzebne do przeprowadzenia zadania.

2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
pkt. I Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiaj4cego do dnia 04.09.2017r., do godziny
12.00. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną przyjęte do oceny. Ofertę (formularz
ofertowy — zał. nr 3) wraz z podpisami i zeskanowanymi dokumentami, o których mowa
w p. II można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sekretańat.starysacz(2rdos.oy.p1

W. KRYTERIA OCENY OFERT i SPOSÓB OBLICZANIA CENY
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w ofercie cenę za wykonanie całości



przedmiotu zamówienia w kwocie brutto wraz ze wskazaniem stawki podatku VAT.
Jeżeli Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT w Formularzu ofertowym
zamiast stawki podatku VAT wpisuje formułę: „ nie jestem płatnikiem podatku
VAT”.

2. Cena brutto oferty składanej przez osobę fizyczna, która nie prowadzi działalności
gospodarczej powinna zawierać wszelkie składki na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, który to Zamawiający, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.

3. Podana w ofercie cena winna być wyrażona w PLN.
4. Cena musi uwzględniać wszelkie wymagania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie

poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji zamówienia.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich

złotych.
6. Kryterium wyboru ofert: cena 100%. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta

z najniższą ceną.
7. Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będzie taka samą najniższą cenę, Zamawiający

wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w określonym przez
Zamawiającego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty
dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.

8. Zamawiający zastrzega, że oceni oferty i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
jedynie spośród:
- przesłanych we wskazanym terminie, o którym mowa w pkt. III,
- złożonych i przesłanych za pomocą (zeskanowanego) Formularza ofertowego,
prawidłowo i w całości wypełnionego,
- spełniających warunki określone w pkt. II,
- do których załączono wymagane dokumenty określone w pkt. II.

V. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
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 oraz wszystkie jej elementy muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
- oferta powinna zostać sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania.

VI. INFORMACJE ISTOTNE DLA POSTĘPOWANIA
t. 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:
aJ oczywiste omylki pisarskie, czyli bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki
dotyczące wyrazów, w szczególności: ewidentny błąd gramatyczny, mylną pisownię
wyrazów, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd
rzeczowy, rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie,
bi oczywiste omyłki rachunkowe (omyłki dotyczące działań arytmetycznych na
liczbach), z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek
w szczególności w prżypadku sumowania poszczególnych kosztów ogółem),

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo 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,
Pytania dotyczące niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail:
iwona.wojtowicz.krakow(?irdos. wy.pl lub uzyskać pod numerem telefonu 018/ 4460908

Zalączniki:
Załącznik 1 — OPZ
Załącznik 2 — Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik 3 —Formularz ofertowy
Załącznik 4 - IPU Lasięica kegioiialnego Dyrektora
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie 3 szkoleń nt. rozpoznawania chronionych chrząszczy oraz ich żerowisk, a także
charakterystycznych symptomów wskazujących na ich obecność w naturalnym środowisku życia.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

1/ Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji zbiorów (żerowiska, larwy, owady dorosłe, wygląd
siedlisk), a także dokumentacji ( fotografie, filmy, rysunki itp.) dotyczących następujących
gatunków owadów: pachnica dębowa, nadobnica alpejska, sichrawa karpacka, jelonek rogacz,

którego skutkiem ma być możliwość zdobycia umiejętności rozpoznania w terenie owadów
dorosłych, larw i żerowisk wymienionych gatunków. Czas szkolenia ustala się na 4 godziny
zegarowe w przypadku szkolenia na temat 4 gatunków w/w chrząszczy (jojednej godzinie na jeden
gatunek).
2/ Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zestawu materiałów pomocniczych (opisy,
fotografie, szkice, rysunki itp. w ilości 4 stron A4 przypadających na jeden gatunek z w/w listy) w
postaci prostych zestawów dotyczących jednego, dwóch, trzech lub czterech w/w gatunków,
powielonych w ilości 120 sztuk na każdy omawiany gatunek ( od 1 do 4), które wykonawca
przygotuje i przedstawi do akceptacji przed przeprowadzeniem szkoleń.
3/ Do przeprowadzenia szkolenia wykonawca użyje własnego sprzętu oraz sprzętu —w postaci
binokularu, kamerki inspekcyjnej na wysięgniku teleskopowym, szkła laboratoryjnego itp. jakimi
dysponuje zleceniodawca.
4/Szkolenia zostaną przeprowadzone w terminie: 12.09.2017 do 22.09. 2017 na terenie Krakowa,
Starego Sącza (lub Nowego Sącza) i Gorlic (lub Kamionki Wlk.), szczegółowe terminy szkoleń
podlegają akceptacji przez zleceniodawcę. Organizacja wynajmu sali leży po stronie
zleceniodawcy.
5/ Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania opisu przebiegu szkolenia, które ma być
przeznaczony dla grup szkoleniowych zlożonych głównie z pracowników samorządów, zarządów
drogowych, zieleni miejskiej i leśników, zarządów wodnych oraz organizacji społecznych i ew.
innych zainteresowanych, które ustali razem ze zleceniodawcą. Opis szkolenia winny być
dostarczony do zleceniodawcy w formie elektronicznej nie później niż do 04.09.2017r.
6/ Wykonawca przygotuje opisy spotkania (jak w pA) wraz z zaproszeniami wg. ustalonej
wcześniej listy zaproszonych do udziału w szkoleniu, zaakceptowanej przez Zleceniodawcę w
terminie do 04.09.2017 r.
7/ \yykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności z podpisami i adresami
kontaktowymi osób biorących udział w szkoleniu, a także instytucjami lub organizacjami jakie
reprezentują. Listy z krótkim podsumowaniem przeprowadzonych szkoleń będą podstawą do
odbioru zleconego zadania.
8/ Wykonawca powinien posiadać przygotowanie fachowe i doświadczenie terenowe oraz posiadać
praktykę dotyczącą prowadzenia szkoleń i pokazów z zakresu przyrodoznawst%ya jak opisano W

Zapytaniu ofertowym w pnk. HR.
9/ Zleceniodawca gwarantuje sobie prawo do wykorzystywania opracowanych materiałów
szkoleniowych w bieżącej pracy RDOS w Krakowie.





Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OŚWrIADCZEME WYKONAWCY o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. „ Przeprowadzenie szkoleń z
rozpoznawania chrząszczy dendrofilnych”.

Ja/my, niżej podpisany/i

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa / firma / adres wykonawcy)

Oświadczam/y, iż Wykonawca spełnia warunki o których mowa w art22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, dotyczące:
1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2! posiadania wiedzy i doświadczenia, o których mowa w zapytaniu ofertowym;
3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4/sytuacji ekonomicznej i finansowej.

dnia 2017r.

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy





Załącznik nr 3

FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu ma wykonanie zadania pn.; Przeprowadzenie
szkoleń z rozpoznawania chrząszczy dendrofilnych.

Nazwa (firma) Wykonawcy i dokładny adres (siedziba) Wykonawcy

1. Oferuję wykonanie (należy wypełnić wyłącznie część, na którą jest składana oferta);
a/ Część I w zakresie i na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia:
Pachnica dębowa

Za cenę brutto
W tym stawka podatku VAT w % (o ile dotyczy)
bi Część 2 w zakresie i na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia;
Nadobnica alpejska
Za cenę brutto
W tym stawka podatku VAT w % (o ile dotyczy)
c/ Część 3 w zakresie i na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia:
Sichrawa karpacka
Za cenę brutto
W tym stawka podatku VAT w % (o ile dotyczy)
W Część 4 w zakresie i na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia;
Jelonek rogacz
Za cenę brutto
W tym stawka podatku VAT w % (o ile dotyczy)

2. Oświadczam, że jestem związany złożona ofertą przez okres 30 dni od terminu
składania ofert.

3. Oświadczam „że zapoznałem się z treścią Opisu przedmiotu zamówienia wraz z
załącznikami i nie wnosze do niego zastrzeżeń, oraz uzyskałem wszelkie informacje
niezbędne do złożenia niniejszej oferty.

4. Akceptuję istotne postanowienia umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuje
się do zawarcia umowy o treści jak w tym wzorze, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

5. Wraz z moją Ofertą składam oświżdczenia i dokumenty wymagane w Zapytaniu
Ofertowym.

6. Dane do porozumiewania się z Zamawiającym: osoba kontaktowa: Iwona Wójtowicz,
mail: iwona.wojtowicz.krakowgirdos.Eoy.pI, tel. 502 115 718

dnia 2017r.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy





UMOWA O DZIEŁO NR ... /20171R1)OŚ/ST-II
Zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy:

Regionalną Dyrekcją Ochrony Srodowiska iy Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków,
NIP 676-23-87-006, REGON 120803536, reprezentowaną przez:

1) Pana Rafała Rosteckiego — Regionalnego Dyrektora Ochrany Srodowiska w Krakowie,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
Panem
zwanym dalej „Wykonawcą”.

*1
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie przez

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego serii trzech szkoleń Pn „Rozpoznawania chronionych
chrząszczy” oraz ich żerowisk, a także charakterystycznych symptomów wskazujących na ich
obecność 1V naturalnym środowisku życia, dotyczącej następujących gatunków chrząszczy
dendrofilnych: pachnica dębowa, nadobnica alpejska, sichrawa karpacka, jelonek rogacz.

2. Wykonawca przeprowadzi szkolenia dotyczące wybranych gatunków chrząszczy dendroflbych z
listy jak wp.l, i będą to następujące gatmld

3. Szkolenia zostaną przeprowadzone w okresie od 12 do 22.09.2017r. w salach wskazanych przez
Zamawiającego w Krakowie, Starym Sączu lub Nowym Sączu, Gorlicach lub Kamionce
Wielkiej.

4. Szkolenia organizowane są w ramach realizacji umowy nr B/008/17/28 z dnia 10.03.2017 r. z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację
projektu pn. Ochrona różnorodności biologicznej w Województwie Małopolskim — etap II,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie (RUOS)

5. Zakres szkolenia reguluje Opis przedmiotu zamówienia będący załącznikiem nr 1 do Zapytania
ofertowego. w ramach którego został wyłoniony \Vykonawca.

6. Zestawienie materiałów szkoleniowych i szkolenia będą oryginalną i autorską realizacją
Wykonawcy.

*2
1. Wykonawca oświadczą że w przypadku gdy w trakcie wykonywania umowy powstanie utwór

w rozumieniu ustawy Prawo autorskie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm. ) zwanej dalej ustawą,
Wykonawca przenosi nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, autorskie prawa majątkowe do tego utworu, w dniu wykonania umowy.

2. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku realizacji
umowy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na następujących polach eksploatacyjnych:

a. utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie 1V dowolny sposób;
b. zwielokrotnienie (także w sieci Internet), w tym na wszystkich typach nośników

przeznaczonych do zapisu cyowego;
c. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską

reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyr6ową;
d. wprowadzanie utworu do obrotu (także w sieci Internet), w tym wielokrotne publiczne

rozpowszechnianie (w całości i we fragmentach) poprzez jego emisję telewizyjną w
programach baj owych i zagranicznych stacji telewizyjnych, także satelitarnych oraz w
sieci Internet;

e. publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie utworu,
a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;



f. tłumaczenia, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworze, modyfikowanie,
tworzenie w oparciu o utwór innych utworów;

g. wprowadzanie do pamięci komputera.
3. Zamawiający uprawniony jest do oznaczenia opracowanych dokumentów w sposób wskazujący,

że przysługują mu w stosunku do nich autorskie prawa majątkowe,
4. Zamawiającemu przysługuje prawo własności do dokumentów opracowanych w wyniku

realizacji umowy.

*3
5. Za opracowanie i wygłoszenie referatu Wykonawcy przysiugiwać będzie wynagrodzenie w

wysokości bruho
6. Kwota określona w ust 1 jest ceną ryczaltową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu

zamówienia, o którym mowa w * I.
7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za

prawidlowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.

8. Rachunek wystawiony przez Wykonawcę winien odpowiadać wymaganiom formalnym
wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych określających warunki, jakim
muszą odpowiadać dowody księgowe.

9. Wynagrodzenie wypłacone zostanie przelewem na konto wskazane w rachunku wystawionym
przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dostarczenia rachunku Zamawiającemu.

Zamawiający zastrzega a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności objętych
przedmiotem niniejszej umowy osobiście.

*5
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków

wynikających z umowy Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do naliczenia kar
umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy — w wysokości 15 %

wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1 za każdy taki przypadek;
2) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego -

w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1;
3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy — w

wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1;
3. Zapłata kary umownej nastąpi na podstawie pisemnego wezwania w terminie 7 dni od daty jego

otrzymania przez Wykonawcę.
4. Kary umowne mogą być także potrącone z przysługuj ącego Wykonawcy wynagrodzenia.
5. Zapłaty kary umownej nie wylącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego

wysokość zastrzeżonej kary do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

Osobą upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy,
jest Pan Piotr Garwol-Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Starym Sączu Regionalnej Dyrekcji
Ochrony SrodowiskawKrakowietel. 184460908.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

*8



1. Strony oświadczają, iż dążyć będą do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących
wynikać z umowy.

2. Spory, których nie można będzie zakończyć na drodze ugodowej, będą rozstrzygnięte przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.

*10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach — I dla Wykonawcy oraz 2 dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Za ł)rekwfl
;akowie

dr I3ożcna Kolońska




