OGŁOSZENIE

Świebodzin, 10 września 2013 r.

Klub Przyrodników ogłasza przetarg na wykonanie usługi: wykonanie zabiegów ochronnych na torfowiskach w Puszczy
Drawskiej (nadleśnictwa Smolarz i Głusko) polegających na reintrodukcji torfowców na wybranych zdegradowanych
torfowiskach, na powierzchni 0,5 ha.
Usługa powinna być wykonana w listopadzie 2013 r. i obejmuje: Ręczne pozyskanie 250 m2 darni torfowców z torfowisk
źródłowych. Przygotowanie powierzchni docelowej przez usunięcie (w warunkach bagiennych uniemożliwających użycie
sprzętu mechanicznego) 10cm warstwy murszu z powierzchni 0,1 ha i zeskładowanie jej na obrzeżu torfowiska.
Przeniesienie, rozdrobnienie i rozsianie torfowców na łącznej powierzchni 0,5 ha. Przykrycie rozsianych torfowców warstwą
słomy o grubości 10 cm dla przeciwdziałania wysychaniu.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej www.kp.org.pl. Nie dopuszcza
się składania ofert wariantowych ani częściowych. Termin wykonania usługi – 30 listopada 2013 r. Warunki udziału w
postępowaniu, których znaczenie jest takie że każdy z nich musi być obligatoryjnie spełniony, są następujące:
a) posiadanie doświadczenia w zakresie wykonywania zabiegów czynnej ochrony przyrody torfowisk polegających na
kształtowaniu ich roślinności – wykonana w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
jedna praca tego typu o wartości co najmniej 100 tys. zł brutto. Weryfikacja na podstawie wykazu takich prac, który
powinien być załączony do oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa została wykonana należycie.
b) Posiadanie potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – weryfikowane na podstawie
oświadczenia oferenta. Oświadczenie powinno wskazywać między innymi imię i nazwisko osoby która zapewni
nadzór przyrodniczy, posiadającej wykształcenie wyższe przyrodnicze, w tym umiejętność rozpoznawania
gatunków torfowców, umiejętność rozpoznawania gatunków chronionych roślin i zwierząt występujących na
torfowiskach, wraz z opisem jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, z którego wynika
potwierdzenie posiadania takiej umiejętności. Powinno także zawierać zobowiązanie Wykonawcy, że osoba ta
będzie stale nadzorowała prace, w tym wskazywała dokładne punkty miejsca poboru z uwzględnieniem warunków
lokalnych na gruncie.
c) Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia – weryfikowane na podstawie
oświadczenia oferenta.
d) Niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z żadnej z przyczyn analogicznych do
przyczyn wymienionych w art. 24 ust 1 ustawy o zamówieniach publicznych - weryfikowane na podstawie
oświadczenia oferenta.
Wadium nie stosuje się. Kryterium oceny ofert będzie w 100% najniższa cena. Termin związania ofertą 30 dni. Oferty należy
składać do 24 września 2013 r. godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kontynuacja ochrony ekosystemów mokradlowych w Puszczy Drawskiej”
POIS.05.01.00-00-199/09 współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zamawiający zawrze umowę
wyłącznie wtedy, jeżeli wybrana oferta będzie umożliwiała poniesienie wydatku w sposób bezsprzecznie zgodny z zasadami
kwlaifikowalności wydatków w ramach V osi POiIŚ. Zmiana zawartej umowy będzie możliwa w przypadkach określonych w
specyfikacji warunków zamówienia.
Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego art. 701 – 705.
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;
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;
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;

Świebodzin, 10 września 2013 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
przetargu na usuwanie inwazyjnego gatunku obcego - tawuły kutnerowatej - z torfowisk w Puszczy
Drawskiej
1) nazwa (firma) oraz adres zamawiającego;

Klub Przyrodników, 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
2) tryb udzielenia zamówienia;

Przetarg w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego art. 701-705.
3) opis przedmiotu zamówienia;
Przedmiotem zamówienia jest reintrodukcja torfowców na zdegradowane torfowiska w Puszczy
Drawskiej, co obejmuje:
Przygotowanie powierzchni docelowych, wymagające ręcznego usunięcia i zeskładowania na
obrzeżu torfowiska, warstwy murszu o grubości 10 cm z powierzchni ok. 0,1 ha. Należy uzyskać
uwilgotnione podłoże. Powierzchniami docelowymi są:
Torfowisko „pod Grądem” - Nadleśnictwo Smolarz 93d, z którego usunięto tawułę kutnerowatą.
Obecnie pokryte luźną roślinnością, uwodnione lecz lokalnie wymagające usunięcia murszu.

Torfowisko „Osowiec Eksperymentalny” - Nadleśnictwo Głusko 226g, z którego usunięto tawułę
kutnerowatą. Zalane wodą, nie wymaga usuwania murszu.

Ręczne pozyskanie do 250 m2 darni torfowców, z następującym podziałem gatunkowym
1. torfowiec odgięty Sphagnum fallax, do 100m2 darni
2. torfowiec błotny Sphagnum palustre, do 50m2 darni
3. torfowiec magellański Sphagnum magellanicum, do 50m2 darni
4. torfowiec kończysty Sphagnum cuspidatum do 50m2 darni.
z następujących lokalizacji:
- Nadleśnictwo Głusko wydzielenia 178m, 195j, 199i, 205g, 206f, 230j, l, n, 234m;
- Nadleśnictwo Smolarz 24o, 67d, 94a, 144j, 153b, 172k.
Zbiór przez ręczny pobór rozproszonych fragmentów darni torfowcowej – kępek torfowców o
powierzchni do 20 x 20 cm z żywych, ale nie objętych szczególnymi formami ochrony torfowisk, nie
gęściej niż 1 punkt/m2.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia podczas prac stałego nadzoru przyrodniczego osoby
o wykształceniu wyższym przyrodniczym i znajomości biologii torfowców, która będzie
wskazywała dokładne punkty miejsca poboru z uwzględnieniem warunków lokalnych na gruncie.
Rozdrobnienie zebranych torfowców na fragmenty o wielkości ok. 0,5cm i ich ręczne rozsianie na
powierzchniach docelowych, o łącznej powierzchni 0,5 ha.
Przykrycie rozsianych torfowców na powierzchni 0,5 ha warstwą słomy o grubości ok. 10 cm.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Kontynuacja ochrony ekosystemów mokradłowych w
Puszczy Drawskiej POIS.05.01.00-00-199/09 współfinansowanego ze środków pochodzących z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Priorytetu Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
CPV 90722000-4 Rekultywacja środowiska;
90721400-1 Usługi ochrony zasobów genetycznych;
90721700-4 Usługi ochrony gatunków zagrożonych
4) termin wykonania zamówienia
1-30 listopada 2013

5) opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

1. posiadanie doświadczenia w zakresie wykonywania zabiegów czynnej ochrony przyrody
torfowisk polegających na kształtowaniu ich roślinności – wykonana w okresie ostatnich 3 lat
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedna praca tego typu o wartości co
najmniej 100 tys. zł brutto. Weryfikacja na podstawie wykazu takich prac, który powinien być
załączony do oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa została wykonana
należycie.

2. Posiadanie potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – weryfikowane
na podstawie oświadczenia oferenta. Oświadczenie powinno wskazywać między innymi imię i
nazwisko osoby która zapewni nadzór przyrodniczy, posiadającej wykształcenie wyższe
przyrodnicze, w tym umiejętność rozpoznawania gatunków torfowców, umiejętność
rozpoznawania gatunków chronionych roślin i zwierząt występujących na torfowiskach, wraz z
opisem jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, z którego wynika
potwierdzenie posiadania takiej umiejętności. Powinno także zawierać zobowiązanie
Wykonawcy, że osoba ta będzie stale nadzorowała prace, w tym wskazywała dokładne punkty
miejsca poboru z uwzględnieniem warunków lokalnych na gruncie.
3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia – weryfikowane na
podstawie oświadczenia oferenta.

4. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z żadnej z przyczyn
analogicznych do przyczyn wymienionych w art. 24 ust 1 ustawy o zamówieniach publicznych weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta.
6) wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:

1. Wykaz usług odpowiadających rodzajem zamówieniu, wykonanych w okresie ostatnich trzech
lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania,
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa została wykonana należycie.
Przez usługi odpowiadające rodzajem rozumie się wszystkie prace czynnej ochrony przyrody
torfowisk polegające na kształtowaniu ich roślinności, w tym usuwanie lub wprowadzanie
gatunków roślin.

2. Oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia. Oświadczenie powinno w szczególności wskazywać imię i nazwisko osoby która
zapewni nadzór przyrodniczy, posiadającej umiejętność rozpoznawania gatunków chronionych
występujących na torfowiskach, wraz z opisem jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia, z którego wynika potwierdzenie posiadania takiej umiejętności. Powinno także
zawierać zobowiązanie Wykonawcy, że osoba ta będzie stale nadzorowała prace, w tym
wskazywała dokładne punkty miejsca poboru z uwzględnieniem warunków lokalnych na
gruncie.

3. Oświadczenie, że sytuacja ekonomiczna i finansowa oferenta zapewnia wykonanie zamówienia.

4. Oświadczenie, że nie zachodzi żadna z przesłanek wykluczenia z postępowania, analogiczna
do przyczyn wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych.

7) informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;

Adres korespondencyjny: Klub Przyrodników, 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, kp@kp.org.pl.
Elektronicznie – kp@kp.org.pl, z tematem Przetarg Torfowce w Puszczy Drawskiej w polu
Subject listu elektronicznego

8) wymagania dotyczące wadium
Wadium nie stosuje się

9) termin związania oferta;
30 dni

10) opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Oferta pisemna w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg Torfowce w Puszczy Drawskiej. W ofercie
należy podać liczbą i słownie oferowaną cenę za wykonanie prac. Cena podana w ofercie jest ceną
brutto jaką, w przypadku zawarcia umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy. Oferent ponosi wyłączną
odpowiedzialność za dopełnienie swoich zobowiązań podatkowych.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
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 wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy. Ewentualne upoważnienie innych osób do podpisania oferty musi być dołączone do
oferty.
5. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem”
przez Wykonawcę.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Klub Przyrodników, 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, do 24 września 2013 r. godziny 12:00 w siedzibie
Zamawiającego.
Otwarcie ofert w w/w dniu i miejscu o godzinie 12:30.
12) opis sposobu obliczenia ceny;
Cena brutto podana w ofercie

13) opis kryteriów, którymi zamawiajacy będzie sie kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia
tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
Kryteria oceny ofert i ich wagi:
 100% najniższa cena – dla każdej z części zamówienia osobno

14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego;

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (chyba że wpłynie tylko jedna oferta).
15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
Nie stosuje się
16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
Termin płatności 60 dni.

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 wynikających z wymogów ochrony przyrody albo w przypadku nietypowych warunków
atmosferycznych, lub
- lub jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę;
Jeżeli dokonywana z przyczyn wymienionych wyżej zmiana będzie zmniejszać powierzchnię objętą
zabiegiem, cena za odpowiednią część zadania zostanie zmniejszona proporcjonalnie do zmniejszenia
powierzchni.
17) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postepowania
o udzielenie zamówienia.
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.
18) dopuszczalność ofert częściowych;
Nie
19) informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,
Nie przewiduje się

20) dopuszczalność ofert wariantowych;
Nie
21) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza
porozumiewanie się drogą elektroniczną;
e-mail: kp@kp.org.pl
22) Rozliczenia w walutach obcych
Nie przewiduje się
23) Aukcja elektroniczna
Nie przewiduje się
24) Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Nie przewiduje się, z wyjątkiem sytuacji gdy Zamawiający z przyczyn leżących po jego stronie odwoła
przetarg lub zamknie go bez dokonania wyboru. Wówczas Zamawiający postanawia że na wniosek
każdego Oferenta, jest gotów zwrócić mu uzasadnione koszty udziału w postępowaniu w zakresie
takim, w jakim Oferent musiał je ponieść, aby móc w postępowaniu uczestniczyć.
25) Inne
Do przetargu stosują się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz wewnętrzne zasady Zamawiającego, które
są załącznikiem do niniejszej specyfikacji. Ustawy o Zamówieniach Publicznych nie stosuje się. W
sprawach nieuregulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego, załączonymi zasadami zamawiającego
ani zapisami niniejszej specyfikacji, Zamawiający, prowadząc postępowanie i oceniając oferty, ma
prawo postępować w każdy sposób gwarantujący jawność, niedyskryminacyjność, przejrzystość,
obiektywizm i efektywność udzielenia zamówienia oraz równy dostęp dla podmiotów gospodarczych ze
wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, przy czym w szczególności za sposób spełniający
te warunki będzie uważane postępowanie analogiczne jak przewidziane w ustawie Prawo zamówień
publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), dla
trybu przetargu nieograniczonego.
Zamawiający może zakończyć przetarg w stosunku do każdej części zamówienia zawarciem umowy z
Oferentem wybranym w przetargu (na zasadach wynikających z niniejszej specyfikacji oraz złożonej
oferty), albo może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru.
26) 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) stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;

e) 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;
c) w przypadku nie złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania przetargu;
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;

Załącznik nr 1: dodatkowe zasady udzielania zamówień, jakie są stosowane w niniejszym postępowaniu:
Świebodzin, 29 września 2010 r.

OŚWIADCZENIE

W związku z przyznanym dla Klubu Przyrodników dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
realizację projektu Kontynuacja ochrony ekosystemów mokradłowych w Puszczy Drawskiej (POIS.05.01.00-00-199/09), Beneficjent
oświadcza, że zgodnie z art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. nie jest podmiotowo zobowiązany do
stosowania niniejszej ustawy.
Przy udzielaniu zamówień w ramach projektu Beneficjent będzie stosował:
1. dla zamówień przedmiotowo i wartościowo analogicznych, jak zamówienia objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych –
zasadę zawierania wszystkich umów o wartości >2000 PLN (dla szkoleń >5000 PLN w formie pisemnej, oraz stosując tryb
przetargu o którym mowa w art. 701 – 705 K.c, chyba że przepisy szczególne przewidują inny tryb i formę zawierania umowy,
z uwzględnieniem następujących zasad:
jawności - w szczególności rozumianej jako zamieszczenie ogłoszenia o przetargu (aukcji) w siedzibie beneficjenta oraz w
Internecie, a jeżeli jest to uzasadnione rodzajem lub wartością zamówienia także w prasie;
niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia - w szczególności rozumianej jako zakaz zawierania w opisie
postanowień mogących preferować konkretnych wykonawców oraz, w przypadku konieczności wskazania konkretnych
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, obligatoryjne dopuszczenie rozwiązań równoważnych;
równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej - w szczególności
rozumianej jako zakaz stawiania wymagań powodujących dyskryminację względem wykonawców z innych państw
członkowskich..
wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z
polskim prawem,
odpowiednich terminów - w szczególności rozumianej jako wyznaczenie na składanie ofert terminów umożliwiających
wykonawcom zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, przygotowanie i złożenie oferty,
przejrzystego i obiektywnego podejścia - w szczególności rozumianej jako obowiązek wyłączania się po stronie
beneficjenta z prowadzenia przetargu przez osoby, w stosunku do których zachodzą przesłanki wskazane w art. 17 ust. 1
ustawy Pzp.
2. dla zamówień przedmiotowo i wartościowo analogicznych, jak zamówienia do których przedmiotowo nie stosuje się ustawy
Prawo Zamówień Publicznych Beneficjent będzie stosował wewnętrzne Zasady udzielania zamówień podprogowych,
zatwierdzone przez Prezesa Klubu Przyrodników. Zasady te zostały zatwierdzone przez Centrum Koordynacji Projektów
Środowiskowych w ramach oceny merytorycznej II stopnia. Klub Przyrodników zobowiązuje się do informowania Centrum
Koordynacji Projektów Środowiskowych o każdej zmianie tych zasad.

OPIS PROCEDURY PRZETARGOWEJ na podstawie art. 70(1) – 70(5) Kodeksu Cywilnego,

do udzielania zamówień przedmiotowo i wartościowo analogicznych, jak zamówienia objęte ustawą Prawo Zamówień
Publicznych,
w ramach projektu
Kontynuacja ochrony ekosystemów mokradłowych w Puszczy Drawskiej
(POIS.05.01.00-00-199/09),
I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Niniejsza procedura określa sposób postępowania w procesie udzielania zamówień w projekcie na dostawy, usługi i
roboty budowlane przedmiotowo i wartościowo analogicznych, jak zamówienia objęte ustawą Prawo Zamówień
Publicznych (w szczególności o wartości równej lub przekraczającej 14 000 euro). Zasady udzielania zamówień nie
objętych niniejszą procedurą określają odrębne zasady.
2. Podstawą przeliczenia wartości zamówień jest obowiązujące w chwili ustalania wartości zamówienia Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia
wartości zamówień publicznych.
3. Przez zamówienie rozumie się umowę odpłatną zawartą między Klubem Przyrodników a wykonawcą, których
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Jedno zamówienie może zawierać zarówno usługi jak i
dostawy oraz roboty budowlane, jego rodzaj określa wówczas rodzaj największy wartościowo.
II. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od
towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.
2. Zamawiający nie będzie w celu uniknięcia przeprowadzenia przetargu dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego
wartości.

3.

Jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego przetargu,
wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

III. PRZEPROWADZENIE PRZETARGU
1. Zamawiający wszczyna postępowanie zamieszczając ogłoszenie o przetargu w Internecie na swojej stronie
internetowej, umieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz może zamieścić
ogłoszenie w prasie oraz rozpowszechnić w inny sposób.
2. Ogłoszenie o przetargu w swoim zakresie będzie zgodne z art. 701 §2 K.c. oraz Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ, Podrozdział 5 – Zgodność z przepisami prawa
polskiego i wspólnotowego pkt. 4 oraz zawierać informację o dofinansowaniu projektu ze środków UE lub zamiarze
ubiegania się o dofinansowanie.
3. Przeprowadzając przetarg przestrzega się w szczególności przestrzegać poniższych zasad:
a) jawności - rozumianej jako zamieszczenie ogłoszenia o przetargu (aukcji) w siedzibie beneficjenta oraz w
Internecie, a jeżeli jest to uzasadnione rodzajem i wartością zamówienia – również w prasie;
b) niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia - w szczególności rozumianej jako:
– zakaz ustalania warunków względem wykonawców nie uzasadnionych celem i okolicznościami
udzielania zamówienia;
– zakaz zawierania w opisie zamówienia postanowień mogących preferować konkretnych wykonawców;
– w przypadku konieczności wskazania konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
obligatoryjne dopuszczenie rozwiązań równoważnych;
c) równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej - w
szczególności rozumianej jako zakaz stawiania wymagań powodujących dyskryminację względem wykonawców z
innych państw członkowskich. Przykładowo zakazane są wymagania nakładające:
– posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w wykonywaniu zamówienia w Polsce,
– posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień współfinansowanych w ramach
funduszy UE lub funduszy krajowych.
d) wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,
zgodnie z polskim prawem,
e) odpowiednich terminów - w szczególności rozumianej jako wyznaczenie na składanie ofert terminów
umożliwiających wykonawcom zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, przygotowanie i złożenie oferty,
f) przejrzystego i obiektywnego podejścia - w szczególności rozumianej jako obowiązek wyłączania się po stronie
beneficjenta z prowadzenia przetargu przez osoby, w stosunku do których zachodzą następujące przesłanki:
– ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
– pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
– przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku
pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
– pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób;
– zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
4. Zamawiający przeprowadza ocenę ofert zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o przetargu.
5. Zamawiający niezwłocznie powiadamia uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez
dokonania wyboru.
IV. ZAWARCIE UMOWY
1. Zamawiający zawiera umowę z wybranym wykonawcą na warunkach określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz
zgodnie ze złożoną ofertą.
2. W przypadku zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ze względu na brak ofert w odpowiedzi na publiczne
ogłoszenie, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z wybranym przez siebie wykonawcą bez ponownego
wszczynania przetargu.
V. ARCHIWIZACJA
1. Zamawiający jest zobowiązany do udokumentowania przeprowadzenia postępowania, w tym przechowywania
ogłoszenia o przetargu oraz kopii wszystkich otrzymanych ofert.

