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Ustrzyki Górne, dnia 12-08-2020r. 

Zn. spr. DOP.262.14.2020 

Bieszczadzki Park Narodowy 

Ustrzyki Górne 19 

38-713 Lutowiska 

 

Zaproszenie do składania ofert na: 

„Badania monitoringowe wybranych gatunków i siedlisk w Bieszczadzkim Parku 

Narodowym w roku 2020 i 2023” 

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU 

 „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w ekosystemach nieleśnych 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego w latach 2019-2023.” 

w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0015/18-01 

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8 

ustawy  z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 

1843  z późn. zm.).  

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytanie ofertowego  prowadzonego zgodnie 

z zasadą konkurencyjności opisanej w Zarządzeniu Nr 3  Dyrektora Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego z dnia 08.01.2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia 
zasad i kontroli wydatkowania środków publicznych do 30 000 EURO. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1.Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badań monitoringowych wybranych 
gatunków i siedlisk oraz odnowienie oznaczenia powierzchni referencyjnych na 
siedliskach dzwonka piłkowanego: 

Część 1: Monitoring skuteczności zabiegów na łąkach reglowych z dzwonkiem 
piłkowanym wraz odnowieniem oznaczeń powierzchni monitoringowych 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/41842/D2019000184301.pdf?bustCache=83110169
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/41842/D2019000184301.pdf?bustCache=83110169
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Część 2: Monitoring skuteczności zabiegów ochronnych w ziołoroślach połoninowych z 

pełnikiem alpejskim i badanie liczebności osobników arniki górskiej 

Część 3: Monitoring skuteczności zabiegów w ekosystemach torfowiskowych 

Część 4: Monitoring skuteczności zabiegów zwalczania inwazyjnych gatunków obcych 
Barszczu Sosnowskiego i niecierpka gruczołowatego. 

Realizacja przedmiotu umowy będzie następowała w II etapach tj. w roku rozpoczęcia i 
zakończenia działań w ekosystemach: 

I etap część 1 w roku 2020 (odnowienia oznaczeń powierzchni) oraz 2021 (badania), 
część 2 a w roku 2020 (pełnik alpejski), 2b w 2021r. (arnika górska), części 3 i 4 w roku 
2020;  

II etap części: 1, 2, 3, 4 w roku 2023  

2. Lokalizacja: teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w szczególności: 

Część 1: obwody ochronne Wołosate i Moczarne; 

Część 2: obwody ochronne Osada, Tarnica i Górny San; 

Część 3: obwody ochronne Wołosate i Tarnawa; 

Część 4: obwody ochronne Wołosate, Ustrzyki Górne, Caryńskie, Tarnawa, Osada; 

 
3. Pozostałe informacje 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1.  

 

4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień : 

CVP -  90711500-9  (Monitoring środowiska naturalnego inny niż budowlany) 

CPV – 90720000-0 (Ochrona Środowiska) 

II. Podział na części – zamówienie zostało podzielone na 4 części. Ofertę można 
składać na jedną lub wiele części. Oferty będą oceniane oddzielnie dla każdej części 
zamówienia. 

III. Oferty wariantowe – Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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IV. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu 

podobnych usług. 

V. Termin wykonania zamówienia: 

Całość zamówienia należy zrealizować w następujących terminach: 

Część 1  

I etap ocena liczebności dzwonka piłkowanego wraz z odnowieniem oznaczenia 
powierzchni monitoringowych: odnowienie oznaczenia powierzchni 
monitoringowych do 30 września 2020 roku, ocena liczebności dzwonka 
piłkowanego od 15 lipca do 15 sierpnia 2021 roku 
 
II etap ocena liczebności dzwonka piłkowanego na końcu projektu: 

od 15 lipca do 30 września 2023 roku – w tym przeprowadzenie badań 
terenowych do 15 sierpnia 2020r. 

Część 2 

a) I etap  - Monitoring skuteczności zabiegów ochronnych w ziołoroślach 
połoninowych z pełnikiem alpejskim: do 30 września 2020 roku, w tym 

przeprowadzenie badań terenowych do 11 września 2020r. 
  

II etap - Monitoring skuteczności zabiegów ochronnych w ziołoroślach 
połoninowych z pełnikiem alpejskim: 
od 01 czerwca do 30 lipca 2023 roku  
 

b) I etap ocena liczebności arniki górskiej: do 30 lipca 2021r.  
 

II etap ocena liczebności arniki górskiej na końcu projektu: od 1 czerwca do 30 
lipca 2023 r. 
 

Część 3 

I etap monitoring ekosystemów torfowisk na początku projektu: 

do 30 września 2020 roku  
 

II etap monitoring ekosystemów torfowisk na końcu projektu: od  1 sierpnia do 
30 września 2023 roku. 

Część 4 

a) I etap ocena liczebności barszczu kaukaskiego na początku projektu: 
Badania terenowe – rozpoczęcie niezwłocznie po podpisaniu umowy do 11 
września 2020 roku – opracowanie danych do 30 września 2020r.  
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II etap ocena liczebności barszczu kaukaskiego na końcu projektu: prace 
terenowe: od 15 maja do 15 czerwca oraz od 1 września do 30 września, 
opracowanie danych do 15 października. 
 

b) I etap ocena powierzchni występowania niecierpka gruczołowatego na początku 
projektu: badania terenowe niezwłocznie od podpisania umowy do 11 
września 2020 roku, komplet dokumentów do 30 września 2020r.  
 
II etap ocena powierzchni występowania niecierpka gruczołowatego na końcu 
projektu: od 1 sierpnia do 30 września 2023 roku  

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu i realizacji zamówienia: 

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z prowadzeniem 
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, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych, 
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. 

Oświadczenie o braku w/w powiązań z Zamawiającym stanowi załącznik do niniejszego 

zapytania ofertowego i musi być bezwzględnie złożone wraz z ofertą. Oferty złożone bez 

przedmiotowego załącznika będą odrzucone. 

 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

b) posiadają zdolności techniczne i zawodowe (wiedza i doświadczenie) niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca spełni warunek dotyczący wiedzy i 

doświadczenia o którym mowa, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 

ekspertem przyrodnikiem BOTANIKIEM:  

 

W przypadku składania oferty na 1(jedną) do 2 (dwóch) części zamówienia – min. 1 

botanik. 

W przypadku składania oferty na 3 (trzy) lub na 4(cztery) części zamówienia – min. 2 

botaników. 
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Za eksperta przyrodnika BOTANIKA Zamawiający uzna osobę posiadającą wykształcenie 

wyższe z zakresu biologii, ochrony środowiska lub pokrewne, oraz która jest 

autorem/współautorem wykonanej należycie co najmniej jednej pracy, opracowania lub 

ekspertyzy. Powyższa praca/opracowanie/ekspertyza mają dotyczyć dziedziny botaniki i 

być wykonane w oparciu o własne badania terenowe związane z inwentaryzacją 

botaniczną na potrzeby planowania ochrony siedlisk przyrodniczych lub na potrzeby 

monitoringu/ oceny stanu siedlisk przyrodniczych. Realizacja pracy/ opracowania/ 

ekspertyzy, z których każde było realizowane w ramach kontraktu (umowy) nastąpiła w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.  

 

Zdolność techniczna Wykonawcy zostanie spełniona, jeżeli dysponuje on minimum 1 

odbiornikiem GPS oraz komputerem z oprogramowaniem obsługującym pliki z 

rozszerzeniem doc., xls., oraz shp. 

 

W przypadku składania oferty na 1 (jedną) do 2 (dwóch) części zamówienia – min. 1 

gps i 1 komputer. 

W przypadku składania oferty na 3 (trzy) lub na 4 (cztery) części zamówienia – min. 

2 gps-y i 2 komputery. 

 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację 

zadania.   

Jako potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu określonych w 

podpunktach a) i c) zamawiający uzna oświadczenie wykonawcy złożone w ramach  

oferty) 

 

Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z 

postępowania. 

 

d) w terminie złożą prawidłowo wypełnioną, zgodną z opisem przedmiotem zamówienia, 
kompletną  ofertę. 

 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy złożoną po terminie, niezgodną z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

 

Osobą wykonującą w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest koordynator projektu – Ewelina 

Amarowicz. 

V. Sposób przygotowania oferty 

1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym 

załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania, w języku polskim. Wraz z formularzem 

ofertowym należy złożyć: 
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- oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, 

- pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta (jeśli dotyczy). 

- dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz wykonane prace/ opracowania/ 

ekspertyzy przez eksperta przyrodnika Botanika. Za dokumenty potwierdzające 

wykształcenie zostaną uznane potwierdzone za zgodność z oryginałem: kopie dyplomów 

lub ich odpisów; dokumentami poświadczającymi wykonane prace/ opracowania/ 

ekspertyzy są m.in. protokoły odbioru, pierwsze strony artykułów ze wskazaniem nazwy 

czasopisma, numeru i roku wydania, tytuł, rok i nazwa wydawnictwa, w którym ukazało 

się opracowanie wraz ze streszczeniem. 

2. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi 

narzutami i opłatami dodatkowymi. Cena wskazana przez Oferenta musi zawierać koszt 

realizacji przedmiotu zamówienia w trakcie I i II etapu badań, koszt wynagrodzenia 

pracowników, prac studyjnych, delegacji pracowników i innych wydatków koniecznych do 

poniesienia przez oferenta, a nie uwzględnionych w niniejszym punkcie i OPZ. 

 Oferty niekompletne bądź niezgodne z przedmiotem zamówienia podlegają odrzuceniu. 

VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 

1. Termin składania ofert: 20-08-2020 do godziny 1200, 

2.Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej – za pośrednictwem poczty, 

kuriera lub złożona osobiście - na adres Zamawiającego: Bieszczadzki Park 

Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska lub wysłana na adres mailowy 

Zamawiającego: dyrekcja@bdpn.pl  w terminie do dnia 20-08-2020 r. do godz. 1200. 

Wpłynięcie oferty złożonej elektronicznie należy potwierdzić telefonicznie: 13 4610650. O 

terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do BdPN. Kopertę lub tytuł e-maila 

należy opisać: OFERTA „Prace monitoringowe”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 20-08-

2020r. o godzinie 1215.  

3.Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do 

Zamawiającego. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po terminie, nie będą 
rozpatrywane.  

4.Oferty w formie elektronicznej należy składać w postaci skanu wypełnionego formularza 
ofertowego oraz wymaganych załączników – w formacie PDF. 

5.Wykonawca może przed upływem terminu składanie ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

VII. Ocena ofert 
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1. W ramach postępowania do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane jedynie 

oferty, które: 

- zostały złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego, 

- posiadają wymagane załączniki: oświadczenie o braku powiązań osobowych i 

kapitałowych z Zamawiającym, pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta (jeśli 

dotyczy), dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie 

- spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym, oferty nie spełniające tych 

wymagań będą odrzucone. 

2. Ocena merytoryczna 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

wagą: 

Cena ofertowa brutto - 100 % 

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną 
cenę brutto za realizację zamówienia. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom 
zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:            

K =      Cena najniższa brutto / Cena oferty ocenianej brutto  *  100           

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość 
punktów w ocenie kryterium cena (K) . 

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza liczba punktów.  

W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie 
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający poprosi tych 
Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych. 
 
Oferty oceniane będą osobno dla poszczególnych części zamówienia.   

VIII. Postanowienia ogólne dotyczące postępowania. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niespełniających i/lub odbiegających od opisu 
przedmiotu zamówienia  określonego w niniejszym zapytaniu. Oferty niezgodne z opisem 

zostaną odrzucone bez rozpatrzenia. 
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Złożenie oferty jest równoznaczne z  oświadczeniem Oferenta, iż akceptuje on warunki 

przedmiotowego postępowania w przypadku wyboru jego oferty i zobowiązuje się do 
zrealizowania zamówienia zgodnie z przedmiotowym zapytaniem oraz złożoną ofertą. 

Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem Oferenta o prawdziwości danych 
zawartych w ofercie i ich zgodności ze stanem faktyczny. W przypadku gdy informacje 
wskazane przez Oferenta okażą się nieprawdziwe, Zamawiający wykluczy go z 
postępowania na każdym etapie, w tym również po zawarciu Umowy. 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 

W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia 
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę o najwyższej liczbie punktów spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert.  

W przypadku nie udzielenia przez Oferenta wyjaśnień w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie w ogóle lub udzielenia nie wystarczających wyjaśnień do 
przeprowadzenia oceny oferty lub nie udowodnienia przez Oferenta, iż cena nie jest 
rażąco zaniżona, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty danego 

Wykonawcy. 

Wszelkie koszty związane z udziałem w przedmiotowym postępowaniu w całości obciążają 
Oferenta. 

Zgodnie z zasadą transparentności (przejrzystości) oraz zasadą równego traktowania na 
etapie wyboru Wykonawcy, Zamawiający opublikuje niezbędne dane (imię, nazwisko, 

adres, ocena oferty) przedstawiane w formularzach ofertowych, na stronie 
www.bieszczadzki.ppn.gov.pl oraz bazakonkurencyjności.gov.pl.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na 
każdym jego etapie, bez podania przyczyny, w szczególności w sytuacji gdy wartość 
oferty uznanej za najkorzystniejszą przewyższy kwotę przeznaczoną przez 
Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia. Oferentowi nie przysługuje żadne 
roszczenie względem Zamawiającego z tytułu unieważnienia niniejszego postępowania. 

IX. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie 
internetowej www.bieszczadzki.ppn.gov.pl oraz w portalu bazakonkurencyjności.gov.pl. 
Oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do 
podpisania umowy. 

X. Płatności 
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Zamawiający dopuszcza płatność częściową zadania kosztorysowego – po I i po II etapie 

badań na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru. Płatność nastąpi na podstawie 
prawidłowo wystawionej Faktury z terminem płatności  30 dni, forma płatności – przelew. 
Faktura w treści musi zawierać opis działania oraz nr umowy. Zakłada się, iż płatność 
częściowa obliczona zostanie na podstawie następującego przeliczenia: wartość 
kosztorysowa działania x 50% (zaokrąglenia matematyczne). 

XI Kontakt 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający                 
i wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:  
eamarowicz@bdpn.pl  

Załączniki: 

Załącznik nr 1. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

Załącznik nr 2. Formularz oferty 

Załącznik nr 3. Wzór umowy 

Załącznik nr 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 

Załącznik nr 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 


