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Znak sprawy: 2/Z/2016
ZAPYTANIE OFERTOWE
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres
korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn), zwane
dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie
Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego
częścią projektu:
„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno –
wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, dofinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, działanie: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna,
oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi :
Opracowanie map zasadniczych do celów projektowych, dla planowanej inwestycji
polegającej na budowie 12 stawów i 2 zastawek
I Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie map zasadniczych do celów projektowych, dla
planowanej inwestycji polegającej na budowie 12 stawów i 2 zastawek, położonych w
następujących lokalizacjach:
1) Toprzyny - w gminie Górowo Iławeckie, w powiecie bartoszyckim, województwo warmińskomazurskie. Mapa lokalizacji urządzeń wodnych stanowi załącznik nr 1
2) Białowieża – w gminie Białowieża, powiat hajnowski, woj. podlaskie. Mapa lokalizacji
urządzeń wodnych stanowi załącznik nr 2
3) Budy - w gminie Białowieża, powiat hajnowski, woj. podlaskie. Mapa lokalizacji urządzeń
wodnych stanowi załącznik nr 3
4) Downiewo - w gminie Gródek, powiat białostocki, woj. podlaskie. Mapa lokalizacji urządzeń
wodnych stanowi załącznik nr 4
5) Kalitnik - w gminie Michałowo, powiat białostocki, woj. podlaskie. Mapa lokalizacji urządzeń
wodnych stanowi załącznik nr 5
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2. Ogólne wytyczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia – opracowanie map
zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych.
1) Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie map zasadniczych sytuacyjnowysokościowych w skali 1:500 do celów projektowych opisanych powyżej, osobno dla
każdego urządzenia wodnego. Nie dotyczy to lokalizacji Toprzyny, dla których zasięg mapy
zaznaczono w załączniku nr 1
2) Mapa winna zawierać naniesienia w pasie co najmniej 30 m wokół planowanych inwestycji,
chyba że na mapie zaznaczono obszar opracowania (dotyczy Toprzyn). Na mapie zasadniczej
winny być zaznaczone w szczególności aktualne cieki wodne i źródła wody,
z zagęszczeniem w punktach charakterystycznych. Przedmiotowe opracowanie będzie
polegało na dokonaniu nowego pomiaru w terenie na podstawie którego powstaną materiały
geodezyjno-kartograficzne w formie map, w wersji papierowej i elektronicznej dla
opracowania dokumentacji projektowej wskazanych budowli wodnych.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
tym w szczególności z regulacjami:
1) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520
ze zm.);
2) Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.);
3) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. poz. 25, nr 133).
4. Forma przygotowania przedmiotu zamówienia:
1) mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokościowa w wersji elektronicznej – w systemie EwMapa
na nośniku CD.
2) mapa papierowa z pieczęciami właściwego Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii w 6 egzemplarzach.
3) Zamawiający będzie mógł, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, dopuścić wykonanie jednej
mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokościowej dla więcej niż jednej budowli.
4) Wykonawca obowiązany będzie konsultować z Zamawiającym poszczególne etapy prac
związanych z realizacją zamówienia.
5) Przed złożeniem oferty zaleca się sprawdzenie wykonania warunków w terenie.
6) Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca opracowujący mapy zasadnicze sytuacyjnowysokościowe winien współpracować z Zamawiającym w szczególności w zakresie ustaleń
szczegółów opracowania map.
CPV: 71351000-3 Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe.
II Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia – do dnia 10 lutego 2017 r.
III Opis wymogów stawianych Wykonawcy:
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1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy
2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z
następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2
decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji
urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW
(Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania
korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji
zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów
finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną,
zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady
2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania
terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa,
pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w
art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu
z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z
25.11.2005, s. 15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania
tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na
ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia o których mowa powyżej Wykonawca dokumentuje
oświadczeniem własnym na lub zgodnie z załącznikiem nr 6 do zapytania (formularz ofertowy).
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań
kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
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c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych
Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym na lub zgodnie z załącznikiem nr 6 do
zapytania (formularz ofertowy).
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej tj.
a) posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonaniu (zakończeniu), w ciągu ostatnich trzech
lat przed upływem składania ofert w niniejszym postępowaniu co najmniej jednej mapy
sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych dla budowli hydrotechnicznych
- w celu potwierdzenia warunku Wykonawca składa oświadczenie własne zawarte
we wzorze formularza oferty.
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, złożenia wykazu zrealizowanych zamówień o zakresie wskazanym
powyżej, potwierdzonego dokumentami stwierdzającymi należyte wykonanie
wskazanych w wykazie prac.
b) dysponują osobami, które skierują do realizacji zamówienia, legitymującymi się
stosownymi uprawnieniami geodezyjno-kartograficznymi wymaganymi przepisami
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz.
520 ze zm.) lub odpowiednimi uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów kraju
ich uzyskania.
- w celu potwierdzenia warunku Wykonawca składa oświadczenie własne zawarte
we wzorze formularza oferty.
Ocena wymogów względem Wykonawcy nastąpi wg zasady: spełnia/nie spełnia.
IV Sposób obliczenia ceny oferty.
1. Cena oferty na realizację zadania musi obejmować pełny zakres prac określonych
w rozdziale I oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia, oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku od
towarów i usług.
3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi wynagrodzenie
ryczałtowe brutto za realizację zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik
nr 1 do ogłoszenia.

V Kryteria i tryb oceny ofert.
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1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
 cena ofertowa - 80 %
 doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – 20%
2. Obliczanie wartości punktowej oferty (O):
1pkt = 1%
1) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 80 pkt.
C = (C min/C of) x 80 pkt
gdzie:

C min – cena brutto najtańszej oferty

C of - cena oferty badanej.
2) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium doświadczenie osoby skierowanej do realizacji
zamówienia (D) zdobyte w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert w
niniejszym postępowaniu w realizacji map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych,
dla budowli hydrotechnicznych: max 20 pkt.

brak wskazania doświadczenie geodety – 0 pkt

doświadczenie geodety w opracowaniu mapy sytuacyjno-wysokościowej 1
budowli hydrotechnicznej – 10 pkt

doświadczenie geodety w opracowaniu map sytuacyjno-wysokościowych 2 i
więcej budowli hydrotechnicznych – 20 pkt
3) Zamawiający dokona oceny (O) złożonych ofert według następującego wzoru:
O=C+D
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub
więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie kryterium ceny, a w
przypadku złożenie ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do
złożenia dodatkowych ofert cenowych.
VI Dokumenty, które należy dołączyć do oferty.
1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 6 do ogłoszenia,
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub
kopii poświadczonej notarialnie
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VII
Miejsce, termin i forma złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zatytułowanej: Opracowanie map
zasadniczych do celów projektowych, dla planowanej inwestycji polegającej na budowie
12 stawów i 2 zastawek w Regionalnym Biurze PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684
Olsztyn w formie pisemnej.
2. Ofertę należy złożyć do dnia 19.12.2016 r. do godziny 10:00.
3. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 19.12.2016 r. o godzinie 10:15. Zamawiający
dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy
złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.
VIII Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
1. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie oraz drogą
elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu zapytania.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy.
IX Umowa z Wykonawcą.
Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach
określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 7 do zapytania, niezwłocznie po
ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne.
X Inne informacje dotyczące zapytania:
1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty,
2. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą,
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści
z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu,
Załączniki:
1. Mapy lokalizacji urządzeń wodnych – załączniki 1- 5.
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 6.
3. Wzór umowy – załącznik nr 7.
4. Regulamin zawierania umów – załącznik nr 8.
Zatwierdzam:
Koordynator projektu: „Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach
Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce”
Sebastian Menderski
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