Klub Przyrodników

ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin
Konto: BZ WBK SA o/Świebodzin nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348
tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl

OGŁOSZENIE

ŚWIEBODZIN, DN. 13 LISTOPADA 2014 R.

Klub Przyrodników ogłasza przetarg KP/LIFES_D1/07/2014 realizowany w trybie przepisów Kodeksu
Cywilnego art. 701 – 705 na dostawę oraz montaż fabrycznie nowego sprzętu do monitoringu przyrodniczego
w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000024. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została
zamieszczona na stronie internetowej www.kp.org.pl. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych, nie
przewiduje się składania ofert częściowych. Termin wykonania zamówienia – do 8 tygodni od podpisania
umowy (dostawa), montaż do uzgodnienia z Zamawiającym.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia – wykonania w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 usługi
polegającej na dostawie i montażu w terenie analogicznego sprzętu (instalacje np. przenośnych lizymetrów,
piezometrów, stacji meteorologicznych, deszczomierzy) o łącznej wartości co najmniej 50 000 PLN; 3)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4)
sytuacji ekonomicznej i finansowej; 5) braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z
żadnej z przyczyn analogicznych do przyczyn wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena – 100 %. Wadium nie stosuje się. Termin związania ofertą 30 dni.
Oferty należy składać do 20 listopada 2014 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego w związku z czym Zamawiający może
zakończyć go zamykając postępowanie bez dokonania wyboru. Treść niniejszego ogłoszenia oraz specyfikacji
warunków zamówienia może być zmieniona, albo przetarg może być odwołany, przed upływem terminu składania
ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, w całości lub w zakresie każdej z części, na
każdym etapie postępowania gdy zachodzi któraś z poniższych przesłanek:
a) postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do skorygowania;
b) gdy wszystkie złożone w postępowaniu i nie podlegające odrzuceniu oferty zawierają cenę przewyższającą
kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia;
c) w przypadku nie złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania przetargu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert;
b) zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiany treści ogłoszenia do terminu składania
ofert;
c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na etapie badania ofert; wyznacza się
termin na złożenie wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentacji w terminie od 1 do 7 dni – w zależności od
sytuacji;
d) odwołania przetargu, przed upływem terminu składania ofert.

Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w następujących sytuacjach:
– jeżeli konieczność zmiany postanowień umowy wyniknie z przyczyn, które były niemożliwe do przewidzenia w
chwili jej zawierania, w szczególności w przypadku ujawnienia nieznanych uwarunkowań realizacji Umowy, albo w
przypadku nietypowych warunków atmosferycznych, albo nieoczekiwanej zmiany stanowiska stron trzecich
mających wpływ na wykonywanie umowy
– lub jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków LIFE+ i NFOŚiGW w ramach projektu pt.: Ochrona torfowisk
alkalicznych (kod 7230) południowej Polski, o numerze LIFE13/NAT/PL/000024.

Projekt i zakupy finansowane ze środków unijnego instrumentu finansowania LIFE+ oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Klub Przyrodników

ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin
Konto: BZ WBK SA o/Świebodzin nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348
tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl
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ZAMAWIAJĄCY
Klub Przyrodników
Ul. 1 Maja 22
66-200 Świebodzin

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o zamówienie prowadzonym w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego art. 701 – 705

Dostawa oraz montaż fabrycznie nowego sprzętu do monitoringu przyrodniczego
w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000024

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano dn. 13 listopada 2014 r.

Zatwierdził

Robert Stańko
Prezes Klubu Przyrodników
w Świebodzinie

Świebodzin 2014

Projekt i zakupy finansowane ze środków unijnego instrumentu finansowania LIFE+ oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. ZAMAWIAJĄCY

Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin;
Tel/fax: 68 38 282 36
e-mail: kp@kp.org.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Przetarg jest realizowany w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego art. 701 – 705.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:
a) dnia 13 listopada 2014 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.kp.org.pl
b) dnia 13 listopada 2014 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego: Klub Przyrodników, ul. 1
Maja 22, 66-200 Świebodzin.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego www.kp.org.pl

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a. dostawa fabrycznie nowego sprzętu do monitoringu przyrodniczego:
− Urządzenia rejestrujące wahania poziomu wody w piezometrach wraz z piezometrami – 20 sztuk
− Kompaktowa, modułowa stacja meteorologiczna z transmisją danych GPRS – 1 sztuka
− Misa ewaporometryczna z rejestratorem danych GP1 – 1 sztuka
− Lizymetr z systemem pomiaru i rejestracji ilości odcieku – 1 sztuka
− Zestaw pompowy – 1 sztuka
− Sonda EC do pomiaru zasolenia w glebie – 1 sztuka
− Przenośny miernik wieloparametrowy z elektrodami pH, EC, tlenu, Red – Ox i elektrodami
jonoselektywnymi – 1 sztuka
b. montaż w terenie oraz przeprowadzenie instruktażu użytkowania sprzętu w czasie montażu dla
pracowników Zamawiającego
2. Szczegółowy opis prac zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
IV. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie należy zrealizować w terminie 8 tygodni po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Termin montażu w terenie zostanie uzgodniony z Zamawiającym po dostawie sprzętu i będzie uzależniony od
warunków pogodowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia jeśli na etapie jego realizacji wyjdą na
jaw okoliczności nie mogące dać się przewidzieć na etapie jego ogłaszania.
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania - weryfikacja nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – wykonania w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 usługi polegającej na
dostawie i montażu w terenie analogicznego sprzętu (instalacje np. przenośnych lizymetrów, piezometrów,
stacji meteorologicznych, deszczomierzy) o łącznej wartości co najmniej 50 000 PLN;
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Weryfikacja nastąpi na podstawie wykazu prac, który powinien być załączony do oferty. Do każdej usługi
należy podać datę wykonania, wartość i odbiorcę wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że
usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie (protokół odbioru lub referencje).

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający nie precyzuje sposobu spełniania warunku. Weryfikacja nastąpi na podstawie oświadczenia
Wykonawcy.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie precyzuje sposobu spełniania warunku. Weryfikacja
nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5) braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z żadnej z przyczyn analogicznych
do przyczyn wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych – weryfikowane na
podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2. Zamawiający do terminu otwarcia ofert może zmienić warunki prowadzonego przetargu informując o tym na
swojej stronie internetowej www.kp.org.pl . W sytuacji gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną może
wydłużyć termin składania ofert.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie opisanej tak jak oferta i
oznaczonej dodatkowo napisem /ZMIANA/ lub /WYCOFANIE/
4. Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez
wykonawców dokumentów i oświadczeń, wymaganych w rozdziale VII SIWZ – zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu
z udziału w postępowaniu a ich oferta zostanie odrzucona.
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1.1. Formularz ofertowy – wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ;
1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie VII.1 –
załącznik nr 3 do SIWZ;
1.3. Wykaz wykonanych usług o zbliżonym charakterze i zakresie wraz z dokumentami potwierdzającymi ich
rzetelne wykonanie – załącznik nr 4 do SIWZ;

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie,
faksem lub mailem.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub maila uważa się za
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata (mógł się z nią zapoznać) przed upływem terminu.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Adres do korespondencji: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, fax: 68 382 82 36,
kp@kp.org.pl.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 3 dni
przed terminem składania ofert.
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5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej, na której
dostępna jest SIWZ.
X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Magdalena Makles, tel.: 68 475 66 11, 508-422-776; e-mail: magdalena.makles.kp@gmail.com
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
3. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z SIWZ i podpisany formularz ofertowy – według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, oraz dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale VIII SIWZ.
4. Ofertę, zawierającą komplet dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale VIII, należy złożyć w
zamkniętej kopercie /opakowaniu/, która będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej
zawartości bez uszkodzenia opakowania.
5. Koperta /opakowanie/ powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22
66-200 Świebodzin

Oraz opisana:
„Dostawa oraz montaż fabrycznie nowego sprzętu do monitoringu przyrodniczego w ramach projektu
LIFE13/NAT/PL/000024”.
„Nie otwierać przed dniem 20 listopada 2014 r. godz. 12:15”

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Ewentualne upoważnienie innych osób do podpisania oferty musi być dołączone do oferty.
7. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez
Wykonawcę.
8. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty .
10. Wykonawca może złożyć w osobnej kopercie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.).
Strony powinny być ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty
właściwej. Koperta ta musi być oznaczona napisem ,,Tajemnica przedsiębiorstwa” i stanowić będzie niejawną
część oferty. Informacja o tym, które ze stron oferty zawierają informacje poufne powinna znaleźć się również
w druku – Formularz ofertowy (zał. nr 2)
11. Wymagania dotyczące oferty, składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (dotyczy również spółek cywilnych lub jawnych):
a) Wykonawcy występujący wspólnie, ustanawiają na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
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b)
c)

sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, występujący wspólnie, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Formularz ofertowy i dokumenty dotyczące składanej oferty powinny być podpisane przez pełnomocnika
wspólnie występujących wykonawców,
Kopie dokumentów dotyczących poszczególnych wykonawców potwierdza „za zgodność z oryginałem”
pełnomocnik wspólnie występujących wykonawców.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce i termin składania ofert
1.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Klubu Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
Termin składania ofert: do dnia 20 listopada 2014 r., do godz. 12:00.
1.2. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej
złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
1.3. Oferty należy przesłać na adres:
Klub Przyrodników,
ul. 1 Maja 22,
66-200 Świebodzin
1.4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie, bez jej otwierania.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
2.1. Termin otwarcia ofert: 20 listopada 2014 r., do godz. 12:15.
2.2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200
Świebodzin
2.3. Otwarcie ofert jest jawne.
2.4. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do Zamawiającego.
2.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
2.6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny zawarte w ofertach.
2.7. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do zamawiającego z wnioskiem
o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te zamawiający prześle
niezwłocznie wykonawcy lub przekaże telefonicznie.
2.8. Wynik przetargu zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej
www.kp.org.pl. Zamawiający o wyniku przetargu powiadomi pisemnie lub faksem Wykonawców.

XV. WARUNKI WYBORU OFERTY
1. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) została złożona po terminie lub/i w niewłaściwym miejscu;
b) nie spełnia warunków zamówienia;
c) do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w SIWZ;
d) nie złożono wyjaśnień, pomimo wezwania do ich złożenia;
e) stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
f) oferta jest niezgodna z przepisami prawa bądź z SIWZ;
2. Jeśli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, ponieważ oferty uzyskały taką samą liczbę punktów
w bilansie kryterialnym, wówczas zamawiający wzywa wykonawców, którzy otrzymali ocenę najwyższą do
złożenia w terminie 3 dni ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
4. Zamawiający zapewnia sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania gdy zachodzi
któraś z poniższych przesłanek:
a) postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do skorygowania;
b) gdy wszystkie złożone w postępowaniu i nie podlegające odrzuceniu oferty zawierają cenę przewyższającą
kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia;
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c) w przypadku nie złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania przetargu;
d) jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane;
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert;
b) zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiany treści ogłoszenia do terminu składania
ofert;
c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na etapie badania ofert; wyznacza się
termin na złożenie wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentacji w terminie od 1 do 7 dni – w zależności od
sytuacji;
d) odwołania przetargu, przed upływem terminu składania ofert.
6. W ocenie ofert będzie brała udział komisja przetargowa, która po wyborze oferty najkorzystniejszej sporządzi
protokół z przebiegu przetargu.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie
ofertowej uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Do oceny ofert zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza ofert.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
5. Cena ofertowa powinna być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XVII. INFORMACJA O WALUTACH OBCYCH
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
XVIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :
a) Cena ofertowa - znaczenie kryterium – 100 %
Punkty zostaną obliczone wg. wzoru:

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________ x 100
cena badanej oferty
(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Stosowana punktacja: 0 - 100 pkt. gdzie 1% = 1 pkt
2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, która w bilansie kryterialnym uzyska najwyższą
liczbę punktów.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
XIX . INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie nie krótszym
niż 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem w/w terminu jeżeli w postępowaniu
o udzielenie zamówienia złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie
wykluczono żadnego wykonawcy.
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3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z
NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH
1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia spoczywające na wykonawcy oraz na
zamawiającym zawiera wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Wykonawca składa oświadczenie, że wzór umowy został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się, w
przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA

Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w związku z czym z obowiązującego prawa
nie wynikają środki ochrony prawnej inne niż skarga do sądu na zasadach ogólnych. Jednak, ustaleniem
Zamawiającego, oferentom będzie przysługiwało wniesienie wniosku do Zamawiającego o ponowne rozpatrzenie
zagadnienia.
ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – załącznik nr 1
2. FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 2
3. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – załącznik nr 3
4. WYKAZ WYKONANYCH USŁUG O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE I ZAKRESIE – załącznik nr 4
5. WZÓR UMOWY – załącznik nr 5
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ZAŁĄCZNIK NR 2
(pieczęć Wy konawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Do:
Klub Przyrodników
Ul. 1 Maja 22
66-200 Świebodzin

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr
KP/LIFES_D1/07/2014 prowadzonego oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego pn.:
Dostawa oraz montaż fabrycznie nowego sprzętu do monitoringu przyrodniczego w ramach projektu
LIFE13 NAT/PL/000024

My niżej podpisani:
(imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy będącego płatnikiem podatku
VAT)
............................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
Nazwa firmy:……………………………………………………………………………………….
Adres firmy:…………………………………………………………………………………………
NIP:…………………………………………………………………………………………………
E-mail:………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy:…………………………………......................................................................
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

zamówienia

zgodnie z

warunkami

wskazanymi

cena brutto: ................................................................................................................. zł.
(słownie: ………………………………………………………………………………)
w tym:

1. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do monitoringu przyrodniczego

Kwota brutto

2. Montaż sprzętu w terenie wraz z przeprowadzeniem instruktażu

RAZEM

Wyszczególnienie punktu 1. dostawa fabrycznie nowego
sprzętu do monitoringu przyrodniczego.

1.1. Urządzenia rejestrujące wahania poziomu wody w

Kwota brutto za
sztukę

Kwota brutto razem
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piezometrach wraz z piezometrami – 20 sztuk
1.2. Kompaktowa, modułowa stacja meteorologiczna z
transmisją danych GPRS – 1 sztuka
1.3. Misa ewaporometryczna z rejestratorem danych GP1 –
1 sztuka
1.4. Lizymetr z systemem pomiaru i rejestracji ilości
odcieku – 1 sztuka
1.5. Zestaw pompowy – 1 sztuka
1.6. Sonda EC do pomiaru zasolenia w glebie – 1 sztuka

1.7. Przenośny miernik wieloparametrowy z elektrodami
pH, EC, tlenu, Red – Ox i elektrodami
jonoselektywnymi – 1 sztuka
RAZEM:
2. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do dnia: ……………………………………..
4. Następujące zadania zostaną powierzone podwykonawcom (wypełnić w przypadku zatrudniania
podwykonawców, podając nazwę firmy i dokładny adres podwykonawcy(ów))
…………………………………………................................... .......................................................................
…………………………………………................................... .......................................................................
…………………………………………................................... .......................................................................
…………………………………………................................... .......................................................................
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za
związanych określonymi w niej zapisami;
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do podpisania umowy na zasadach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego,
8. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr ...............................
– niniejsza oferta i wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
9. Ofertę niniejszą składamy na ..................... kolejno ponumerowanych stronach,
Załączniki stanowiące integralną część oferty :
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
3. ...................................................................................................................
4. ...................................................................................................................
5. ...................................................................................................................
6. ...................................................................................................................

miejscowość ……................ dnia ........................... 2014 r.

……………………………………………….
podpis Wykonawcy(ów) /osoby uprawnionej
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ZAŁĄCZNIK NR 3
(pieczęć Wy konawcy)

Oświadczenie wykonawcy
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr KP/LIFES_D1/07/2014
prowadzonego oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego pn.:
Dostawa oraz montaż fabrycznie nowego sprzętu do monitoringu przyrodniczego w ramach projektu
LIFE13 NAT/PL/000024

Ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na
piśmie lub wpisany w odpowiednich rejestrach, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
5) braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z żadnej z przyczyn analogicznych do
przyczyn wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

................................... dn. ........................ 2014 r.
…….........................................................
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 4

(pieczęć Wy konawcy)

Wykaz wykonanych prac o podobnym charakterze, wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat,
dokumentujących posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia
Lp.

Przedmiot (rodzaj usługi)

wartość wykonanych usług

1.

2.

3.

Data
wykonania
(od-do)

Zamawiający
(Odbiorca)

4.

5.

Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie
(np.: referencje). Brak takich dokumentów spowoduje nie uznanie wykonanej usługi w zakresie
doświadczenia.

................................... dn. ........................ 2014 r.
……………….........................................................
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy)
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