
 

 

 

 

 

Zakliczyn, 23 września 2020 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CP/03/2020 
na usługę ekspercką 

 
na potrzeby projektu „Building management capacities of Carpathian protected 
areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, 
współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA. 
 
I. Nazwa zamawiającego  

Stowarzyszenie Ekopsychologia 
Ul. Grabina 6/18, 32-840 Zakliczyn 
Osoba kontaktowa: Monika Ochwat-Marcinkiewicz 
tel.  785341089, mail: ekopsychologia@ekopsychologia.pl  
www.ekopsychologia.pl  

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
90713000-8  - Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska  
 
Podstawa prawna:  
Zamówienie o wartości przekraczającej 5 000 EURO netto udzielane jest w drodze 
przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku oraz nie podlega przepisom 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym przeprowadzenie 
zapytania jest IMPLEMENTATION MANUAL (Version 3.1) do Programu Interreg EUROPA 
ŚRODKOWA. 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia. 
Usługa ekspercka w tematycznym pakiecie roboczym Centralparks 2 (WPT2) 
„Budowanie zdolności menadżerów Karpackich Obszarów Chronionych”. Za 
teamatyczny pakiet roboczy WPT2 odpowiedzialna jest Dyrekcja Parku Narodowego 
Danube-Ipoly. 
Liczba wyłanianych ekspertów: 1 przedstawiciel służb ochrony przyrody, 
przedstawiciel instytucji naukowych lub innych organizacji działających na rzecz 
ochrony Karpat 
 
Zakres prac:  

1) Uczestnictwo w dwóch spotkaniach grupy roboczej (stacjonarnych lub online);  
2) Indywidualna praca eksperta;  
3) Wspólna praca nad projektami dokumentów;  
4) Konsultacje online z innymi ekspertami i przedstawicielem zamawiającego.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. Terms of 
Reference Thematic Transnational Task Force on nature conservation management. 
 
 

mailto:ekopsychologia@ekopsychologia.pl
http://www.ekopsychologia.pl/


 

 

 

 

 

III. Czas realizacji zamówienia: kwiecień 2021 – wrzesień 2021 
 
IV. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w postępowaniu 
W postępowaniu mogą wziąć udział osoby fizyczne, wykonujący zlecenie na umowę 
cywilnoprawną oraz inne podmioty, w tym przedsiębiorcy, na podstawie faktury VAT 
lub rachunku.  
 
V. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. Dysponowanie potencjałem do realizacji zamówienia 
Ekspert winien wykazać, że dysponuje następującym potencjałem:  

a) Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie pracy lub 
działalności w zarządzania ochrony przyrody i/lub gospodarką leśną i/lub 
monitoring ekosystemów leśnych i nieleśnych (poparte: świadectwami pracy, 
referencjami, zaświadczeniami) 

b) umiejętność porozumiewania się w języku angielskim i możliwość 
uczestniczenia w spotkaniach TTTF (organizowane w HU)  

c) gotowość do współpracy z ekspertami Parku Narodowego Danube-Ipoly i 
innymi ekspertami na spotkaniach TTTF, w przerwach między spotkaniami i 
po ich zakończeniu. 

d) chęć dzielenia się informacjami, materiałami i wiedzą z innymi członkami 
TTTF 

e) dobra znajomość regionu Karpat. 
f) osobista motywacja i chęć do aktywnego i twórczego udziału w TTTF. 

 
UWAGA: 

1) Spełnianie warunków należy potwierdzić poprzez przedłożenie dokumentów,  
o których mowa w części V niniejszego zapytania. 

2) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od 
Ekspertów wg. formuły "spełnia" - "nie spełnia". 

 
2. Ekspert nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania 
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Eksperta a Ekspertem, 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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, 
synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 



 

 

 

 

 

W sytuacji wystąpienia powiązania Ekspert będzie podlegał odrzuceniu  
z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie 
dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Ekspert, który nie spełni 
któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.   

 
VI. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków.  

Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w rozdziale V wymaga 
przedłożenia następujących dokumentów: 

 Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem do realizacji zamówienia (załącznik 
nr 3) 

 Wykaz doświadczenia zawodowego (załącznik nr 4)  

 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 
(załącznik nr 5) 

 CV eksperta 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji zawartych w 
dokumentach. 

 
VII. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 

niniejszego zamówienia. 
 Cena oferty zostanie podana przez Eksperta w PLN. 
 
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Na ofertę składają się: wypełniony formularz oferty, sporządzony według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania oraz wszystkie pozostałe wymagane 
dokumenty w zależności od części w odpowiedzi na którą składana jest oferta 
(załącznik nr 3-5).  

2. Oferta musi być sporządzona na piśmie, czytelnie, w języku polskim.  
3. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Eksperta.  
4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie 

miejsca, w których ekspert naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.  
5. Ekspert składa tylko jedną ofertę.  
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  
7. Ekspert ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
8. Ekspert nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 

składania ofert.  
9. Ekspert w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie 

niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do Eksperta zadającego 
pytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej www.ekopsychologia.pl. 
Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać 
ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega 
możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w 
terminie krótszym niż 1 dzień przed terminem składania ofert.    

http://www.ekopsychologia.pl./


 

 

 

 

 

9. Eksperci są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na 
której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian 
zapytania i udzielonych wyjaśnień.   

10. Ekspert przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, 
uzupełnień, wycofań.  
 

IX. Forma oferty. 
1. Oferta może być złożona pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną (skan) (liczy 

się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).  
2. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie 

oryginałów lub czytelnych skanów. Zamawiający może żądać przedstawienia 
oryginału wyłącznie wtedy, gdy wysłany przez Eksperta skan oferty z załącznikami 
uniemożliwia zidentyfikowanie Eksperta lub przeczytanie treści oferty.  
 

X. Zawartość oferty. 
Kompletna oferta musi zawierać: 
1) Wypełniony formularz oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania 
Ofertowego; 
2) Dokumenty wymienione w Rozdziale 6 nieniejszego zapytania ofertowego: 

a) Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem do realizacji zamówienia 
(załącznik nr 3) 

b) Wykaz doświadczenia zawodowego (załącznik nr 4)  
c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z 

Zamawiającym (załącznik nr 5) 
d) CV eksperta.  

 
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Ekspertami. 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Ekspertami jest 
Monika Ochwat-Marcinkiewicz – tel. 785 341 089 , e-mail: 
ekopsychologia@ekopsychologia.pl. 

 
XII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:  
- zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: 

ekopsychologia@ekopsychologia.pl.  
- pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Ekopsychologia, ul. Grabina 6/18, 32-

840 Zakliczyn (liczy się data wpływu), 
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30.09.2020 r. do godziny: 23:59 
 
XIII. Kryteria oceny ofert. 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone 

przez Zamawiającego; 
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria 

i ich znaczenie: 
 



 

 

 

 

 

1. Kryterium 1 (K1). Cena - 50 % 
 

Kryterium 
Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna liczba punktów, 
jakie może otrzymać oferta za 
dane kryterium 

Cena * [C] 50% 50 pkt 

 
* sumaryczna cena brutto podana w formularzu ofertowym 
 
Zasady oceny kryterium "Cena": 
Będzie brana pod uwagę cena łączna brutto zaoferowana za całość zamówienia. 
Oferta najtańsza, niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma 100 pkt., oferty droższe 
otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium cena będą obliczone 
wg poniższego wzoru  

 

Pi (C) =  
Ci

C min
 • Max  (C) 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych 
ofert; 

Ci cena oferty badanej; 

Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za 
kryterium "Cena". 

 
2. Kryterium 2 (K2). Doświadczenie - 40 % 
 
Ekspert musi udokumentować uczestnictwo w opracowaniu minimum 1 strategii / 
opracowania / publikacje naukowych / projektów dotyczących zarządzania ochroną 
przyrody i / lub gospodarką leśną i/lub monitoringu ekosystemów leśnych i 
nieleśnych. 
 
Udokumentowanie przez eksperta większej ilości strategii / opracowań / publikacji 
naukowych / projektów dotyczących zarządzania ochroną przyrody i / lub 
gospodarką leśną i/lub monitoringu ekosystemów leśnych i nieleśnych będzie 
dodatkowo punktowane zgodnie z poniższym wzorem (max. 40 pkt. ) 

 Od 2 do 3 strategii / opracowań – 10 punktów 

 Od 4 do 5 strategii / opracowań – 20 punktów 

 Od 6 – 7 strategii / opracowań – 30 punktów 

 8 i powyżej 8 strategii / opracowań – 40 punktów 
 

Punkty za kryterium „Doświadczenie” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 40 
punktów, na podstawie wypełnonego wykazu doświadczenia oraz załączonych do 
niego dokumentów (załącznik nr 4), wg skali podanej powyżej. 



 

 

 

 

 

 
3. Kryterium 3 (K3). Doświadczenie w zastosowaniu techniki LIDAR - 10 % 
 
Ekspert może udokumentować uczestnictwo doświadczenie w zastosowaniu techniki 
LIDAR. Udokumentowanie przez doświadczenia w zastosowaniu techniki LIDAR będzie 
dodatkowo punktowane (10 pkt. ) 

 
Punkty za kryterium „Doświadczenie w zastosowaniu techniki LIDAR” zostaną 
przyznane w skali punktowej 0 lub 10 punktów (brak doświadczenia – 0 punktów, 
posiadanie doświadczenia – 10 punktów), na podstawie wypełnonego wykazu 
doświadczenia oraz załączonych do niego dokumentów (załącznik nr 4). 
 
XIV. SPOSÓB OCENY OFERT: 

1. Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie za 
najkorzystniejszą. 

2. Ocena ogólna poszczególnych ofert dla każdej części dokonywana będzie w 
oparciu o poniższy wzór: 
O = K1 + K2 + K3 

 
gdzie: 

O – oznacza łączną ocenę, jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach 
K1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 
K2 - liczba punktów uzyskanych w kryterium – „Doświadczenie” 
K3 - liczba punktów uzyskanych w kryterium – „Doświadczenie w zastosowaniu 
techniki LIDAR” 

 
3. Oferty złożone w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie ocenione zostaną w 

oparciu o ww. kryteria z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
(ułamkowa liczba punktów będzie zaokrąglona do pełnych liczb zgodnie z 
zasadami matematycznymi). 

4. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może 
uzyskać oferta wynosi łącznie 100 pkt (K1: 50 pkt. + K2: 40 pkt + K3: 10 pkt.). 

5. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą ilość 
punktów w ramach części zamówienia, obliczona wg powyższego wzoru, 
zostanie uznana za najkorzystniejszą (przedstawiającą najkorzystniejszy bilans 
ocen z tytułu określonych kryteriów) w tej części. 

6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że 
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów 
oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a 
jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, 
nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach 



 

 

 

 

 

7. W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) 
Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury 
zapytania ofertowego.  

 
XV.  Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników.  

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Ekspertów 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

2. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty 

wiarygodności przedstawionych przez Ekspertów dokumentów, oświadczeń, 
wykazów, danych  i informacji.  

3. Ogłoszenie wyników postępowania. 
 Eksperci, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania 

w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku 
jego braku na adres pocztowy).  

 
XVI.  Podpisanie umowy. 

1. Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Ekspertem 
umowę, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do Zapytania 
Ofertowego. W przypadku, gdy Ekspert odstąpi od podpisania umowy z 
Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Ekspertem, który 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną 
najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający 
powiadomi Eksperta drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach 
postępowania. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Ekspertowi wyłonionemu w 
niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie 
przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z 
Ekspertem umowie, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym 
przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne 
stosowanie rozeznania rynku.      

3. Warunki zmiany umowy: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z 
Ekspertami wybranymi w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z 
następujących powodów: 
a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu 
zamówienia, 
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub Eksperta, 
c) okoliczności siły wyższej, 
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany 
zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe 
postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany. 



 

 

 

 

 

 
XVII. Odrzucenie Eksperta.  

Ekspert zostanie odrzucony z niniejszego postępowania: 
1) w przypadku nie spelniania warunków udziału w postępowaniu; 
2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem; 
3) w przypadku przedstawienia przez Eksperta informacji nieprawdziwych; 

 
XVIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Ekspertami: 

W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Ekspert przekazują pisemnie/ poprzez e-mail.  
  

XIX. Unieważnienie postępowania 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez 
podania przyczyny. 
 

XX. Pozostałe informacje 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania 
Ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o 
wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zostanie przekazana Ekspertom (e-
mail lub pocztą).  

 
XXI. Wykaz załączników do niniejszego zapytania.   

 
Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące wzory: 
 

l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Terms of Reference Thematic Transnational 
Task Force on nature conservation 
management 

2.  Załącznik nr 2 Wzór formularza oferty 

3.  Załącznik nr 3 Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem 
do realizacji zamówienia 

4.  Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia zawodowego 

5.  Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku powiązań 

6.  Załącznik nr 6 Wzór umowy  

 


