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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres 

korespondencyjny: ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o Regulamin 

zawierania umów przez TP Alauda, w ramach realizacji projektu pn. 

„Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (projekt POIS.05.01.00-00-362/12) zaprasza do złożenia 

oferty w postępowaniu pn.: 

opieka weterynaryjna nad stadem 6 koników polskich (5 klaczy, 1 ogier)  

Wszelkie czynności Wykonawcy podjęte w ramach realizacji przedmiotu umowy będą wykonywane w sposób 

zapewniający zachowanie zgodności podejmowanych przez Zamawiającego działań z postanowieniami 

Umowy o dofinansowanie oraz mającymi zastosowanie w tym zakresie aktualnymi na dzień podejmowania 

przez Wykonawcę czynności wytycznymi regionalnymi, krajowymi i europejskimi. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest opieka weterynaryjna nad stadem koników polskich (5 klaczy, 1 ogier). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 1. 

II. OFERTY CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Termin - od dnia podpisania umowy do 30 września 2015 roku. 

2. Miejsce: 

1) Krzewent, gmina Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, 

2)  Dębniaki, gmina Kowal, woj. kujawsko-pomorskie 

IV. OPIS WARUNKÓW STAWIANYCH WYKONAWCY: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) Są wpisani do ewidencji zakładów leczniczych prowadzonych przez okręgowe rady lekarsko-

weterynaryjne; 
2) Są lekarzami weterynarii i posiadają prawo wykonywania tego zawodu,  
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3) Posiadają urządzenia, środki oraz niezbędne osoby do świadczenia usług, w tym do zapewnienia 
całodobowej opieki weterynaryjnej, 

4) Będą mieli możliwość dojazdu na tereny hodowli w czasie 60 minut od zgłoszenia takiej 
konieczności w dowolnym czasie (gotowość 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu). 

 
2. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu według 

metody „spełnia/nie spełnia". W celu wykazania ich spełniania przez wykonawcę zamawiający żąda 
złożenia: 
1) Dla warunku wskazanego w pkt 1, ust. 1 – dokumentu potwierdzającego uzyskanie wpisu do 

ewidencji zakładów leczniczych prowadzonych przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne; 

2) Dla warunku wskazanego w pkt 1, ust. 2 – dokumentu potwierdzającego, iż usługi weterynaryjne 

będą świadczone przez lekarza weterynarii posiadającego prawo wykonywania tego zawodu, 

przyznane przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną; 

3) Dla warunku wskazanego w pkt 1, ust. 3 - oświadczenia o posiadaniu urządzeń, środków oraz 

osób niezbędnych do świadczenia usług, w tym zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej. 

4) Dla warunku wskazanego w pkt 1, ust. 4 – oświadczenia o możliwości dojazdu na teren hodowli 
w wymaganym czasie w formie określonej w załączniku nr 3  

 
V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej,(wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert). 

2. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2.  
3. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3. 
4. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4. 
5. Dokumenty, o których mowa w rozdziale IV pkt 2 ust 2. 
6. Dokumenty, o których mowa w rozdziale IV pkt 2 ust 3. 
7. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną). 
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 
 
 

VI. 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. Oferty należy złożyć na adres email: projekt@alauda.org.pl w terminie do dnia 3 czerwca 2015. (liczy 
się godzina wpłynięcia oferty na serwer pocztowy - do godz. 23:59). 
 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE OCENY OFERT: 
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1. Kryterium zastosowanym do oceny ofert będzie cena, tj. zamówienie zostanie powierzone 

Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.  
2. Przez kryterium „cena” zamawiający rozumie cenę brutto podaną w ofercie przez wykonawcę. 
3. Zamawiający udzieli zamówienia tym wykonawcom, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą i odpowiada wymaganiom Zamawiającego. 
  

VIII. INNE INFORMACJE 
 

 
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczone od terminu składania ofert. 
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę; 
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane; 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert; 
7. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty; 
8. Zamawiający może odwołać/zmienić lub zmodyfikować warunki zapytania przed dniem składania 

ofert. 
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że nie złożono żadnej nie podlegającej 
odrzuceniu  

 
IX. UNIEWAŻNIENIEM POSTĘPOWANIA 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści zapytania ofertowego oraz 

jednostronnego unieważnienia postępowania. Wykonawcom z tego tytułu nie przysługują żadne 

roszczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe przyczyny unieważnienia postępowania o 

udzielenie zamówienia: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia, 

5) Wniesienie uwag do dokumentacji przetargowej przez Instytucję wdrażającą projekt w 

ramach którego realizowany jest niniejsze postępowanie; 
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6) Zamawiający nie podpisze aneksu wydłużającego termin realizacji projektu w ramach którego 

toczy się niniejsze postępowanie 

 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,  
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy, 
Załącznik nr 3 – oświadczenie 
Załącznik nr 4 – oświadczenie, 
Załącznik nr 5 – projekt umowy. 
 
 
Dodatkowych informacji udziela Koordynator Projektu 
Krzysztof Ślebioda 
tel. 784 44 00 95; 
e-mail: krzysztof.slebioda@alauda.org.pl 

Zatwierdzam 
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