Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin
Konto: BZ WBK SA o/Świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645
tel./fax 068 3828236, e-mail:kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl
NIP: PL 927-15-06-791
Świebodzin, 7 maja 2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach projektu LIFE17 NAT/BE/445 pn „LIFE Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z
długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy”
na

opracowanie, wdrożenie oraz aktualizację aplikacji internetowej o
charakterze przewodnika po ścieżce edukacyjnej w Owczarach
I.

Zamawiający
Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
NIP: 927-15-06-791, REGON: 970002060, KRS: 0000022399

II.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie Aplikacji Internetowej (tzw. webowej) obejmującej
system informacji przestrzennej (mapy), lokalizowanie użytkownika oraz interaktywną informację o
wybranych obiektach i miejscach wraz z modułem zarządzania treścią (tzw. CMS) oraz 5-letnią
usługę aktualizacji (tzw. update i upgrade).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania.

III.

Termin wykonania zamówienia, dostawa i płatność
1. Wykonawca dostarczy w pełni funkcjonalny i przetestowany produkt do dnia 15.10.2021 r.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego uzgadniania procesu realizacji zamówienia z
Zamawiającym (niniejsze zamówienie jest powiązane z innym).
3. Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy, realizowanym w ciągu 14 dni od daty
wystawienia prawidłowej faktury, poprzedzonej podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo
– odbiorczym.
4. UWAGA!
Wykonawca zadba, by wystawiona faktura posiadała bezpośrednie odniesienie do projektu, z
którego zamówienie jest współfinansowane poprzez wprowadzenie do treści faktury co najmniej
określenia: „wykonano w ramach projektu LIFE17 NAT/BE/445 LIFE Green Valleys”

IV.

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent może złożyć jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
4. Oferta powinna zawierać co najmniej:








Pełną nazwę, adres lub siedzibę dostawcy numer telefonu oraz numer NIP i REGON (jeśli
dotyczy).
Cenę za realizację zamówienia przedstawioną jako cenę brutto, zawierającą podatek VAT, który
wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawierać
wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
Termin realizacji oferty
Datę sporządzenia oferty
Podpis Wykonawcy
Ewentualnie dodatkowe załączniki ilustrujące wcześniejsze realizacje.

5. Oferta powinna zostać złożona za pomocą formularza dostępnego na stronie
https://www.kp.org.pl/pl/przetargi-i-zapytania-ofertowe/3118-zapytanie-ofertowe-aplikacja
do
dnia 12 maja 2021 r. do godziny 15.00.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
V.

Dodatkowe informacje
Do kontaktu z oferentami upoważniona jest p. Magdalena Makowska, tel.: 68 475 66 11, 508-422-776; email: m.makowska.kp@gmail.com
Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach projektu LIFE17 NAT/BE/445 LIFE Zielone Doliny na
podstawie pkt. II Zasad udzielania zamówień obowiązujących w Klubie Przyrodników wprowadzonych
Zarządzeniem Prezesa Klubu Przyrodników z dnia 1.07.2014 r. (Zasady udzielania zamówień, dla których
szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000
euro). Oferenci mają prawo wglądu w ww. dokument.

VI.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie albo drogą emailową, wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia procedury bez dokonania wyboru wykonawcy.
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