Natura International Polska
ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok
Białystok, dnia 15.07.2022 r.
Nr postepowania: DUBELT/NATURA/24/2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA
OFERTOWEGO
Fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok,
NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161
Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zwana
dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w powtórzonym postępowaniu pt.:
„Odtworzenie siedlisk dubelta poprzez usunięcie krzewów oraz wyrównanie terenu
kosiarką w 2022 roku”
Zamówienie to jest częścią zadania C.2 będącego częścią projektu „Implementacja
Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17
NAT/PL/000015), zwanym dalej „Projektem”, współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy
266/2018/Wn50/OP- WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami
Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.
I.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac mających na celu przywrócenie
prawidłowych warunków siedliskowych dubelta i gatunków towarzyszących
poprzez usunięcie krzewów oraz wyrównanie terenu kosiarką rotacyjną i/lub
bijakową (patrz szczegóły zapytania) – zwanych dalej odtworzeniem siedlisk.
2. Odtworzenie siedlisk dubelta na pow. 3,90 ha w obrębie Dworzysk, gmina Sokółka,
powiat sokólski, województwo podlaskie.
3. Zakres prac obejmuje:
a) Usunięcie krzewów lub pozostałości po ich wcześniejszym wycięciu (np. przez
bobry). Usunąć należy wszystkie fragmenty krzewów i drzew wystające ponad
powierzchnię terenu, równo z powierzchnią terenu. Sumaryczna powierzchnia
krzewów (głównie wierzbowych) stanowi około 0,12 ha (Załącznik nr 3 –Działki do
odtworzenia siedlisk). Zamawiający po podpisaniu umowy a przed rozpoczęciem prac
pokaże w terenie przewidziane do usunięcia kępy krzaków.
b) Wykonanie pokosu kosiarką bijakową lub rotacyjną w celu usunięcia luźnego
nalotu krzewów (głównie wierzbowych), roślinności oraz wyrównania terenu na
powierzchni około 3,90 ha (Załącznik nr 3 – Działki do odtworzenia siedlisk).
Zamawiający po podpisaniu umowy a przed rozpoczęciem prac pokaże w terenie
przewidziane w zamówieniu obszary prac.
c) Zamawiający informuje o możliwości wystąpienia utrudnień w realizacji zadania.
Przeznaczone do odtworzenia działki nie były użytkowane od kilku do kilkunastu lat.
1.
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d)

e)
f)

g)
4.

II.

Posiadają nierówną strukturę terenu (np. kępy turzyc, buchtowiska), bardzo zróżnicowane
warunki wilgotnościowe (okresowo wypełnione wodą zagłębienia, podtopienia bobrowe)
oraz grząskie podłoże torfowe i madowe. Używany do wykonania zadania sprzęt powinien
być przystosowany do prac w terenie podmokłym. Dojazd do planowanych do odtworzenia
powierzchni w kilku przypadkach odbywa się po drogach o niewidocznym w terenie
przebiegu. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z możliwymi drogami
dojazdu w terenie.
Możliwą do odzyskania część biomasy (również rozdrobnioną w przypadku użycia kosiarki
bajkowej) należy zebrać, usunąć i uprzątnąć z obszaru działek ewidencyjnych wskazanych
w niniejszym zamówieniu oraz zagospodarować we własnym zakresie w terminie do 2
tygodni od wykonanych prac związanych z odtworzeniem siedlisk.
Ostateczna jakość wykonanego zabiegu odtworzenia siedlisk musi umożliwić zastosowanie
kosiarki dyskowej w późniejszym pokosie.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia stanowi fragment działki nr 29 oraz działki nr 50
i nr 9, które zlokalizowane są w obrębie Dworzysk, gmina Sokółka, powiat sokólski,
województwo podlaskie (Załącznik nr 3 – Działki do odtworzenia siedlisk).
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 5 500,00 zł.

Nazwa i kod zgodnie z CPV:
Lp.

Kod CPV

Opis

1.
2.
3.

77211400-6
77100000-1
90700000-4

Usługi wycinania drzew
Usługi rolnicze
Usługi środowiska naturalnego

Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania usługi wynosi 60 dni od dnia podpisania umowy.
III. Warunki udziału w postępowaniu
3.1.
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 definicją zawartą 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
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3.2.

3.3.

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 wykonawca wskazuje w oświadczeniu
własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia.
Beneficjent udziela zamówienia wykonawcy unikając jakiegokolwiek konfliktu interesów,
rozumianego jako sytuacja, w której bezstronna i obiektywna realizacja umowy o zamówienie
przez Beneficjenta jest zagrożona z powodów związanych z rodziną, życiem emocjonalnym,
powinowactwem politycznym lub narodowym, interesem gospodarczym lub jakimkolwiek
innym wspólnym interesem istniejącym między Beneficjentem a wykonawcą wyłonionym w
ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
Z uwagi na powyższe, 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ 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.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych
Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do
zaproszenia.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835):
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3;
3)
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art.
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3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,
2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na pod-stawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia na podstawie przywołanej ustawy o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę,
Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do
zaproszenia.
3.4. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1. Zdolności technicznej lub zawodowej:
dysponowania niezbędnym potencjałem technicznym dostępnym wykonawcy w celu
wykonania zamówienia tj.
co najmniej jednym traktorem z napędem 4x4 o tonażu do 5 ton masy własnej wraz z:
a) kosiarką bijakową lub rotacyjną;
b) urządzeniem służącym zebraniu skoszonej biomasy (np. prasa kostkująca,
prasa rolująca lub przyczepa samozbierająca lub inne równoważne
urządzenie);
3.5. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunku zdolności
technicznej lub zawodowej:
3.5.1 W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy złożyć
oświadczenie o dysponowaniu wymaganym sprzętem w formularzu oferty (Załącznik nr 1).
Wykonawca wskaże rodzaj sprzętu, którym dysponuje oraz poda informację o podstawie do
dysponowania tymi zasobami.
3.5.2. Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień
co do sprzętu, którym dysponuje (pod warunkiem, że wyjaśnienie nie będzie prowadzić do
zmiany treści złożonej oferty).
3.6. Ocena wymogów względem Wykonawcy nastąpi wg zasady: spełnia/nie spełnia.
3.7. Wykonawca nie spełniający wymogów określonych w pkt 3.1.-3.4. podlega wykluczeniu z
postępowania.
3.8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. Wykonawcy
zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki, na takich zasadach
jak wykonawcy krajowi.
3.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
3.10. Poleganie na zdolnościach innych podmiotów
3.10.1. Wykonawcy, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu mogą polegać na
zasobach innych podmiotów - informacje o tych podmiotach Wykonawca zamieszcza w
ofercie (załącznik nr 1) załączając dokument innego podmiotu (np. zobowiązanie do
współpracy), z którego będzie wynikać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia;
c) zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
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jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (jeśli dotyczy).
3.11. Zamawiający wymaga, aby wskazane przez Wykonawcę inne podmioty nie podlegały
wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w pkt III zapytania– w tym celu inny
podmiot zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z tytułu
przesłanek określonych w pkt III zapytania.
3.12. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, metodą warunku
granicznego – spełnia/nie spełnia.
4. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Sposób obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty na realizację zadania musi obejmować pełny zakres zamówienia określony w
rozdziale I. Wycena będzie dotyczyła realizacji całości zamówienia. Cena ma zawierać
wszystkie elementy/koszty niezbędne do należytego wykonania usługi, będącej
przedmiotem zamówienia.
2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku od
towarów i usług a w przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną zawierać wszystkie
należności publiczne, należności związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym
oraz innymi, wymagalnymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto za realizację
zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do Zapytania.
6. Kryteria i tryb oceny ofert
6.1.
Ocenie będą poddane oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich znaczeniem (na podstawie informacji
podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1%:
Cena brutto (C) – 100%
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 100 pkt
C = (C minimalna/C oferowana) x 100 pkt
6.2.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta będzie zawierała
najniższą cenę za realizację zamówienia. W przypadku złożenia ofert z takimi samymi cenami
– Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

6.3.

Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Zapytania.
2. Wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego w
załączniku nr 1 formularz oferty.
3. 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 (skan lub fotokopia dokumentu).

7. Miejsce, termin i forma złożenia oferty
7.1. Drogą elektroniczną, tj. w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: oferty@natura-international.org.pl
7.2. W tytule wiadomości wpisać tytuł przedmiotowego zapytania „Odtworzenie siedlisk dubelta”.
Wykonawca może podpisać ofertę (plik) kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i tak podpisany plik z ofertą przesłać na ww.
adres email.
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7.3. Jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem
upoważnionej osoby bądź nie będzie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią
Zapytania ofertowego.
7.4. Oferty będą otwarte w dniu i godzinie wyznaczonej na otwarcie ofert. Oferty muszą znaleźć się
na skrzynce Zamawiającego najpóźniej w dacie i godzinie wyznaczonej na składanie ofert.
7.5. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie powiadomiony o
wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie.
7.6. Dokumenty dołączone do oferty winny być podpisane, kopie dokumentów potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania oferty i złożone jako
skan/fotokopia lub plik z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
7.7. Ofertę należy złożyć do dnia 25.07.2022 r. do godziny 12:00.
7.8. Otwarcie ofert odbędzie się 25.07.2022 r. o godzinie 12:10.
7.9. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.
8. Termin związania ofertą
8.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8.3. 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 14 dni.
8.4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, zawiadamiając o tym Zamawiającego.
8.5. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy
złożyli oferty o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.
9. 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 drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila:
michal.korniluk@natura-international.org.pl.
10. Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja Zapytania
10.1. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące przedmiotowego Zapytania.
10.2. Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres
michal.korniluk@natura-international.org.pl.
10.3. Odpowiedzi przekazywane są Wykonawcom zadającym pytania i publikowane na stronie
internetowej Zamawiającego https://natura-international.org.pl/zamowienia zakładka „O Nas”,
podzakładka „Przetargi i zapytania” oraz na stronie Projektu https://www.dubelt.org.pl w
zakładce „Projekt”, podzakładce „Zamówienia”, bez ujawniania źródeł zapytania.
10.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej (ścieżka wskazana w pkt 10.3.). 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.
11. Umowa z Wykonawcą
Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach
określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 2 do Zapytania, niezwłocznie po ogłoszeniu
rozstrzygnięcia Zapytania.
12. Inne informacje dotyczące Zapytania
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1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy 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.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 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:
a)
łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
b)
oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
5. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania najkorzystniejszego
Wykonawcy do uzupełnienia oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu
określonych w rozdz. III, w tym zobowiązań innych podmiotów oraz dokumentów
pełnomocnictw. Nie podlegają uzupełnieniu informacje wymagane w ramach kryteriów oceny
ofert (jeśli dotyczy).
6. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do
treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
a) brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może
przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
d) instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu
zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku, gdy:
a)
Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie
b)
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).
13. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.
1. Ilekroć w niniejszym zaproszeniu jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał
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zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje
już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić
obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W
celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w
związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez
Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych,
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zapytania.
14. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 i 14 RODO.
1. Zgodnie z art. 13 i 14 RODO, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych
dokumentach składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego jest Fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna
18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny:
Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000308204, zwana dalej Administratorem;
b) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można
kontaktować się pod adresem e-mail: daniel.piec@natura-international.org.pl.
c) dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
przedmiotowego zamówienia;
d) Dane mogą być przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona poprzez klauzulę zgody/akt uczestnictwa w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego),
- art.6 ust.1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia umowy),
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązki prawne ciążące na administratorze np. co do
przechowywania dokumentacji)
- art. 6 ust.1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy Administratora polegające m.in. na
umożliwieniu kontaktu w sprawie złożonej w tym postępowaniu oferty);
e) Administrator przetwarza dane w oparciu o następujące podstawy prawne:
- umowa o dofinansowanie Projektu;
- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217),
f) odbiorcami ww. danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji
publicznej, podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia
kontroli; ponadto odbiorcami danych mogą być również podmioty dostarczające lub
utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne,
organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
firmy archiwizujące dokumenty; wymienione podmioty zostały / zostaną zobowiązane do
zachowania poufności w stosunku do powierzonych im danych osobowych;
g) dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie
przez okres niezbędny do umożliwienia obsługi umowy (np. zgłaszania roszczeń
wynikających z gwarancji, rękojmi), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych
roszczeń przysługujących Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego
Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz okres
trwałości Projektu rozumiany jako 5 lat po dokonaniu ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta
Projektu; okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony
jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba Administratora przetwarzania tych danych
przez okres dłuższy, wówczas dane będą przetwarzane przez ten okres,
h) podanie danych przez wykonawcę jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
postępowaniu - ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może
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uniemożliwić dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie
wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty; podanie danych osobowych
dotyczących osób wymienionych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach
składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego;
i) w odniesieniu do danych osobowych ww. osób decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, adekwatnie do art. 22 RODO;
j) posiada Pani/Pan (jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z
wymienionych praw):
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do tych danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania tych danych osobowych1;
3) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych – wyłącznie gdy zachodzą
przesłanki zawarte w treści art. 17 ust. 1 RODO;
4) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
5) na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
- wyłącznie gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 21 RODO;
k) W celu realizacji praw należy skontaktować się z Administratorem droga elektroniczną na
adres wskazany powyżej.
2. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych
narusza przepisy RODO;
4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wycofania zgody na dalsze przetwarzanie
danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej
cofnięciem, ale może to skutkować uniemożliwieniem udziału w postępowaniu (jeśli przesłanką
przetwarzania danych jest zgoda);
5. nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Działki do odtworzenia siedlisk
Załącznik nr 4 - Regulamin postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu
Zatwierdził pod względem merytorycznym i formalnym:
Michał Korniluk
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
1
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