Toruń, 25 czerwca 2019 r.
TKPW2/2019/05/1/PD
POSTĘPOWANIE
zgodnie z zasadą konkurencyjności
Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Popiela 3/36 87-100 Toruń
(adres korespondencyjny: ul. Moniuszki 12, 87-100 Toruń), zwane dalej
„Zamawiającym”, w oparciu o regulamin udzielania zamówień oraz wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, do
których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, w ramach realizacji projektu pn. „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej
ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych”, nr POIS.02.04.00-00-0040/18
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego
zadania:

wykaszanie roślinności zielnej oraz odrostów krzewów i drzew na
łącznej powierzchni ok. 6,95 ha, a także, na części terenu,
usunięcie kłączy i korzeni roślinności
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykaszaniu roślinności zielnej
oraz odrostów krzewów i drzew, a także, na części terenu, usunięcie kłączy i
korzeni roślinności na łącznej powierzchni ok. 6,95 ha. Działania prowadzone będą
w rezerwacie przyrody Jezioro Wieleckie (gmina Mrocza), na obszarze Natura
2000 Żwirowni Skoki (gmina Włocławek) i na obszarze wodno-błotnym Mościska
(gmina Brzuze).
Przedmiot zamówienia składa się z trzech części:
Część I - wykaszanie szuwaru w rezerwacie przyrody Jezioro Wieleckie (gmina
Mrocza).
Część II - wykaszanie roślinności zielnej, odrostów krzewów i drzew oraz
miejscowe usuwanie kłaczy/korzeni na wyspach na obszarze Natura 2000
Żwirowni Skoki (gmina Włocławek).
Część III - wykaszanie roślinności zielnej na wyspach na obszarze wodno-błotnym
Mościska (gmina Brzuze).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.
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II. Kod CPV:
77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów
III.
Termin realizacji zlecenia:
Przedmiot umowy wykonany zostanie w okresie od podpisania umowy do 15.02.2023 r.
zgodnie ze szczegółowym harmonogramem prac zawartym w załączniku nr 1.
IV. Wymagania względem oferentów:
1) Wykonawca podlega wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy
2014/24/UE jeżeli:
a) 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) naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków lub opłacenia składek na
ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia, o których mowa powyżej Wykonawca
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dokumentuje oświadczeniem własnym lub zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania
(TKPW2/2019/05/1/PD_formularz)
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,
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 lub zgodnie z
załącznikiem nr 2 do Zapytania (TKPW2/2019/05/1/PD_formularz).
3) Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać następujące
warunki:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie,
b) posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego
zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie polegające na wykaszaniu roślinności
zielnej, odrostów krzewów i drzew na obszarach chronionych na podstawie art. 6
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, na powierzchni odpowiedniej dla każdej z
Części:
i.

Część 1 – 2 usługi, po co najmniej 2 ha

ii.

Część 2 – 2 usługi, po co najmniej 1 ha

iii.

Część 3 – 2 usługi, po co najmniej 0,5 ha

– Wykonawca wskaże wykaz prac zgodnie z formularzem ofertowym wraz z
załączeniem dokumentów referencyjnych, potwierdzających należytą realizację
tych prac,
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część, należy wykazać się
posiadaniem doświadczenia w wysokości nie mniejszej niż najwyższy warunek
wymagany spośród Części, na które została złożona oferta.
c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie wyznacza
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szczegółowego warunku w tym zakresie,
d) dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
e) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
4) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw.
Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane
załączniki. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
5) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w
oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu,
metoda warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.
6) Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty zgodnie z kryteriami oceny ofert
(rozdz. VII niniejszego zapytania).
V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na części I-III.
Dopuszcza się złożenie ofert na jedną, dwie lub trzy dowolne części.
3) Niniejsze zamówienie nie stanowi część większego zamówienia o tożsamym
zakresie, przewidzianego do realizacji podczas realizacji Projektu.
VI. Sposób przygotowania oferty i termin składania ofert:
1) Oferta cenowa złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania (TKPW2/2019/05/1/PD_formularz). Cena ma być wyrażona w złotych
polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług;
2) Oferta musi zawierać wszystkie załączniki określone w zapytaniu ofertowym oraz
parafowany projekt umowy.
3) Ofertę należy złożyć do dnia 09.07.2019 r. do godz. 10:00 na adres e-mailowy
tp@alauda.org.pl.
VII. Kryteria i tryb oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej
następującym kryterium i jego znaczeniem:

Zamawiający

będzie

się

kierował

Cena – 100%
Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym
wzorem:
Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny:
C=C_min/C_oferty x 100
gdzie:
C_min- najniższa cena wg formularza oferty spośród wszystkich złożonych ofert
C_oferty - zaoferowana cena według formularza danej oferty
C-liczba punktów przyznanych danej ofercie
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VIII. Termin związania ofertą
4) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
5) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
6) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
7) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, zawiadamiając o tym Zamawiającego.
8) Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający informuje Wykonawców,
którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.
IX. Informacja
o
sposobie
porozumiewania
się
Zamawiającego
z
Wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
się z Wykonawcami
Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i
Wykonawcy będą przekazywać na adres e-mailem: tp@alauda.org.pl.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
Dariusz Węcławek – koordynator administracyjny projektu, Przemysław Doboszewski –
koordynator merytoryczny projektu,
X. Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja Zapytania
1) Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania.
2) Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres
tp@alauda.org.pl
3) Odpowiedzi przekazywane są Wykonawcom zadającym pytania i publikowane na
stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródeł zapytania.
4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść Zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści
na swojej stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany niezbędny okaże się
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym na swojej stronie internetowej.
XI. Umowa z Wykonawcą
Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na
warunkach określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 3 do Zapytania,
niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia Zapytania. Umowa zostanie zawarta w
formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, bądź zdalnie. Wybór w tej kwestii
należy do Zamawiającego.
XII.

Inne informacje dotyczące Zapytania

1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na jedną, dwie lub trzy części
zapytania.
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2) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez
osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie
oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie
wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 
łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),  oddzielnie przez
każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
4) Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do
uzupełnienia oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w
rozdz. IV, w tym zobowiązań innych podmiotów (do udostępnienia Wykonawcy
swoich zasobów) oraz dokumentów pełnomocnictw. Do uzupełnień stosuje się
odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
2018, poz. 1986 ze zm.). Nie podlegają uzupełnieniu informacje wymagane w
ramach kryteriów oceny ofert.
5) Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień
co do treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany
treści oferty.
6) Postępowanie w sprawie rażąco niskiej ceny:
1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z
odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które
nie wymagają wyjaśnienia;
b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po
wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych,
Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień;
3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu
spoczywa na Wykonawcy.
4. Wyjaśnienia winny być wyczerpujące, konkretne i przekonujące, ujawniające
najważniejsze składniki cenotwórcze, jak przykładowo koszt pracowników,
zaangażowania odpowiedniego sprzętu, czy wreszcie marżę Wykonawcy. W
przeciwnym wypadku wyjaśnienia będą miały jedynie charakter wyjaśnień
iluzorycznych i nie będą stanowiły wyjaśnienia elementów oferty, mających

Strona

6z8

wpływ na wysokość cen. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie
złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi
dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, przy czym z brakiem wyjaśnień utożsamia się
złożenie wyjaśnień lakonicznych lub ogólnikowych.
5. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od
Zamawiającego wezwanie odnośnie rażąco niskiej ceny a złożone przez
Wykonawcę
wyjaśnienia
i/lub
dowody
stanowić
będą
tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne
wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
7. W przypadku, gdy wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające
wartości w walucie innej niż złoty polski (PLN), zamawiający przeliczy te
wartości na złote polskie (PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku
Polskiego (NBP) danej waluty z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania.
7) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed,
jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
1. brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
2. cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość
Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania,

kwoty,

jaką

3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć,
4. instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji
przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
8) Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
1. Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
2. gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj.
oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji, gdy Wykonawca nie będzie
spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie
wykluczony.
9) W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy.
10) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy
Regulaminu (Załącznik nr 4).
XIII. Załączniki do zapytania ofertowego
1) Opis Przedmiotu Zamówienia
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2) Formularz ofertowy
3) Projekt umowy
4) Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r. (RODO)
5) Regulamin udzielania zamówień dla zamówień realizowanych w ramach projektu
„Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków
siewkowych”
XIV. Dodatkowych informacji udziela:
Koordynator administracyjny projektu
Dariusz Węcławek
tel. 794 770 997
e-mail: dweclawek@alauda.org.pl
Koordynator merytoryczny projektu
Przemysław Doboszewski
e-mail: pdoboszewski@alauda.org.pl
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