Toruń, dnia 22.11.2016 r.
ZO/2016/11/02/PD

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35,
lok. 2 (adres korespondencyjny: ul. Moniuszki 12, 87-100 Toruń), zwane
dalej „Zamawiającym”, w oparciu o Wytyczne Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień
w ramach Mechanizmu
Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pn.
„Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes)
w najważniejszych ostojach gatunków” – umowa nr 25/2015/Wn-02/OPXN-02/D dofinansowanego z Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona
różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 zaprasza
do złożenia oferty na:

Utrwalenie przeprowadzonych zabiegów – wykaszanie
odrastającej roślinności na wyspach w obszarze Natura
2000 Żwirownia Skoki.
I.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykaszaniu
roślinności zielnej oraz odrostów krzewów i drzew, a także, na części
obszaru, usunięcie kłączy i korzeni roślinności. W zakresie zamówienia jest
również usunięcie z wysp powstałej biomasy.
II.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Na obszarze Natura 2000 Żwirownia Skoki należy wykosić odrastającą
roślinność zielną, krzewy i drzewa na 4 wyspach o łącznej powierzchni ok.
1,70 ha zgodnie z mapą znajdującą się poniżej.

Rysunek 1. Mapa z lokalizacją wysp, na których prowadzony będzie zabieg wykaszania.

Wykaszanie należy przeprowadzić z użyciem ręcznych kos spalinowych lub
innego lekkiego sprzętu. Nie dopuszcza się użycia ciężkiego sprzętu.
Na części (ok 0,5 ha) ze wskazanej wyżej powierzchni należy usunąć
kłącza i korzenie roślinności. Dokładną lokalizację powierzchni wskaże
Zamawiający podczas wizji terenowej. Usuwanie kłaczy należy
przeprowadzić ręcznie lub z użyciem np. glebogryzarki, a następnie
wygrabić kłącza i korzenie.
Roślinność należy zutylizować/usunąć z wysp.
Wykonawca w ciągu trzech dni od podpisania umowy zobowiązany jest
przedstawić szczegółowy harmonogram realizacji prac uwzględniający
terminy poszczególnych etapów ich realizacji oraz informacje o technologii
ich realizacji.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków realizacji przez
Zamawiającego kontroli realizacji prac na każdym jej etapie (w tym
zapewni
bezpieczny,
zgodny
z
uwarunkowaniami
prawnymi
i
zaakceptowany przez zamawiającego transport na wyspy oraz z wysp).
Wszystkie prace na wyspach obszaru Natura 2000 Żwirownia Skoki będą
prowadzone pod nadzorem przyrodniczym. Celem nadzoru przyrodniczego
jest kontrola i nadzór nad wykonywanymi pracami, tak aby zadania były
realizowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i
ochrony przyrody oraz właściwymi decyzjami administracyjnymi. Ponadto
nadzór przyrodniczy ma na celu ograniczenie strat w środowisku.

Zakres nadzoru obejmuje: 1. Zaproponowanie, po konsultacji z
Zamawiającym, ewentualnych działań ochronnych zapobiegających
negatywnym skutkom realizacji prac. 2. Kontrola realizacji, przez
Wykonawcę zaleceń ochronnych, w przypadku konieczności ich
stosowania.
3.
Opracowanie
wniosku
o
uzyskanie
zezwolenia
odpowiedniego organu na odstępstwa od zakazów określonych przepisami
ustawy o ochronie przyrody wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, w
przypadku gdy zajdzie taka potrzeba oraz przekazanie Zamawiającemu
celem uzyskania zgody właściwego organu ochrony przyrody. 4.
Prowadzący nadzór przyrodniczy zobowiązany jest do stałego pobytu na
terenie realizacji prac w trakcie ich realizacji.
Termin i sposób realizacji zamówienia
a) oferty należy złożyć na adres email: pdoboszewski@alauda.org.pl do
dnia 28 listopada 2016 (liczy się data wpłynięcia oferty na serwer
pocztowy);
b) realizacja - od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2017 r.
III.

Opis warunków stawianych Wykonawcy oraz wymagane
dokumenty

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1.
posiadania wiedzy i doświadczenia;
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał,
co najmniej:
a) jedną usługę polegającą na wykaszaniu roślinności zielnej,
odrostów krzewów i drzew, na powierzchni minimum 1 ha
wraz z wywiezieniem (utylizacją) biomasy;
b) jedną usługę polegającą na usuwaniu kłączy i korzeni
roślinności zielnej, krzewów i drzew, na powierzchni
minimum 0,5 ha wraz z wywiezieniem (utylizacją) biomasy.

1.2.
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych
warunków udziału w postępowaniu według metody „spełnia/nie
spełnia".
1.3.
W
celu
wykazania
spełniania
warunków
przez
wykonawcę zamawiający żąda złożenia:
1) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego
spełnianie tych warunków – wykaz należy złożyć w formie
określonej w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego;
2) dokumentu potwierdzającego, że wskazane w wykazie
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
(referencje, protokoły odbioru potwierdzające, że
praca została wykonana należycie itp). Zamawiający
zaleca aby te dokumenty zawierały:
a) datę realizacji usługi (początkową i końcową) oraz
datę wystawienia dokumentu,
b) zakres prac, z którego będzie wynikać czy Oferent
dysponuje odpowiednim doświadczeniem,
c) nazwę Zleceniodawcy (wystawcy dokumentu) wraz z
adresem i numerem telefonu,
d) informację, czy usługa została zrealizowana w sposób
należyty.
3) oświadczenia o spełnieniu warunków – załącznik nr 3.
IV.

Sposób przygotowania oferty
1. Oferta cenowa złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2
do niniejszego zapytania. Cena ma być wyrażona w złotych polskich
brutto z uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług.
2. Wskazana cena brutto uwzględnia wszystkie koszty i składniki
niezbędne do wykonania zamówienia, w tym podatek VAT (w
przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą)

oraz koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (w przypadku
złożenia oferty przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą).
Zamawiający bowiem potrąci z każdego wynagrodzenia zaliczkę na
podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki
wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym (właściwe dla
Zleceniodawcy i Wykonawcy, czyli tzw. „brutto z kosztami
pracodawcy”) oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku w tym
zakresie.

V.

Informacje o sposobie oceny ofert:

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się
kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
Cena – 50%
Doświadczenie – 50%
2. Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana
zgodnie z poniższym wzorem:
Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny:
S=C+J
gdzie:
S-suma uzyskanych punktów
C-punkty za cenę (kryterium nr 1)
J-punkty za wykazanie się odpowiednim doświadczeniem (kryterium
nr 2)
KRYTERIUM NR 1:

gdzie:
C_min- najniższa cena wg formularza oferty spośród wszystkich
złożonych ofert

C_oferty - zaoferowana cena według formularza danej oferty
C-liczba punktów za cenę przyznanych danej ofercie
KRYTERIUM NR 2:

gdzie:
P_oferty – ilość punktów przyznana oferentowi
P_max – ilość punktów przyznana ofercie najwyżej ocenionej
Gdzie:
P_oferty = a + b
gdzie:
a – usługa polegająca na wykaszaniu roślinności zielnej, odrostów
krzewów i drzew, na powierzchni minimum 1 ha wraz z ywiezieniem
(utylizacją) biomasy,
b – na usuwaniu kłączy i korzeniu roślinności zielnej, krzewów i
drzew, na powierzchni minimum 0,5 ha wraz z wywiezieniem
(utylizacją) biomasy,
3. Sposób przyznania punktów w dla poszczególnych kryteriów:
Podkryterium

Waga
(maksymalna liczba
punktów)

a

usługa polegająca na wykaszaniu
roślinności zielnej, odrostów krzewów i
drzew, na powierzchni minimum 1 ha
wraz z wywiezieniem (utylizacją)
biomasy;

12

b

na usuwaniu kłączy i korzeni roślinności
zielnej, krzewów i drzew, na powierzchni
minimum 0,5 ha wraz z wywiezieniem
(utylizacją) biomasy;

12

ŁĄCZNIE

24

4. W ramach podkryterium punkty (wartość punktowa oferty)
przyznaje się w następujący sposób:
4.1. Dla podkryterium „a”:
Za każdą kolejną usługę ponad tę wskazaną dla spełnienia
warunku wskazanego w rozdziale VI ust 1 pkt 1.1. ppkt a –
wykonawca otrzyma 4 punkty.
Dla tego podkryterium maksymalnie można uzyskać 12 pkt
4.2. Dla podkryterium „b”:
Za każdą kolejną usługę ponad tę wskazaną dla spełnienia
warunku wskazanego w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1. ppkt b –
wykonawca otrzyma 4 punkty.
Dla tego podkryterium maksymalnie można uzyskać 12 pkt
5. W celu wykazania dodatkowego doświadczenia, za które
Zamawiający będzie przyznawał pkt na podstawie zapisów
uwzględnionych w ust. 3 i 4 Wykonawcy zobowiązani są złożyć
wykaz usług punktowanych – załącznik nr 6.
6. Oferta
spełniająca
w
najwyższym
stopniu
preferencje
zamawiającego będzie punktem odniesienia przy ocenie pozostałych
ofert w ramach danego kryterium.
7. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu,
że maksymalna łączna punktacja wynosi 100 punktów.
8. Najkorzystniejszą jest oferta, której S (suma uzyskanych punktów)
jest największe.
9. Uzyskana ocena zostanie zaokrąglona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
10.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w
zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru.
VI.

Unieważnienie postępowania i zmiana zapytania ofertowego

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w zapytaniu ofertowym oraz jednostronnego unieważnienia
postępowania. Wykonawcom z tego tytułu nie przysługują żadne
roszczenia.

Zatwierdzam

Dodatkowych informacji udziela:
Przemysław Doboszewski
tel. 602 591 469
e-mail: pdoboszewski@alauda.org.pl

