ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO
na zadania dotyczące opracowania inwentaryzacji pomników przyrody, wykonania
ekspertyz i pielęgnacji wskazanych drzew, oznakowania pomników przyrody,
przeprowadzenia warsztatów oraz zaprojektowania i wykonania broszury
realizowane w ramach projektu pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz
zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych pomników przyrody i cennych
przyrodniczo drzew” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020

1. NAZWA, ADRES I DANE TELEADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Popielów
ul. Opolska 13
46-090 Popielów
e-mail: kancelaria@popielow.pl
adres strony: www.popielow.pl
Tel./fax (77) 4275 822 / (77) 4275 838
2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
1) opracowaniu inwentaryzacji pomników przyrodniczych,
2) wykonaniu ekspertyz stanu wskazanych drzew,
3) wykonaniu pielęgnacji wskazanych drzew,
4) oznakowaniu pomników przyrody,
5) przeprowadzeniu warsztatów dla 20 osób aktywnie zajmujących się zielenią na temat
najnowszej wiedzy w tym temacie oraz formowania drzew po posadzeniu,
6) zaprojektowaniu i wykonanie broszury informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej
zawierającej informacje o najcenniejszych drzewach z terenu Gminy Popielów.
Obszarem realizacji jest cała Gmina Popielów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania
ofertowego.
Kody CPV:
90710000-7 – Zarządzanie środowiskiem naturalnym,
7311000-0 – Usługi badawcze,
9070000-0 – Usługi środowiska naturalnego,
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
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3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA
OCENY ICH SPEŁNIENIA.
Ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania oraz wykażą się doświadczeniem oraz dyspozycją odpowiednimi
narzędziami do specjalistycznej diagnostyki drzew (tomograf soniczny, rezystograf, test
obciążeniowy itp.), poparte stosownym oświadczeniem zawierającym wykaz narzędzi.
Przez doświadczenie należy rozumieć wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu do składania ofert co najmniej 20 badań z wykorzystaniem testów
obciążeniowych i tomografów sonicznych oraz co najmniej 20 zadań w zakresie wykonania
prac pielęgnacyjnych, zabezpieczania drzew będących m.in. pomnikami przyrody, w tym
wiązań w koronach drzew. Potwierdzenie wykonywania ww. usług należy wykazać
w dołączonym do zapytania ofertowego „wykazie usług” stanowiącym załącznik nr 5.
Ponadto wykonawca do prac przy zabiegach pielęgnacyjnych powinien dysponować co
najmniej 2 osobami o udokumentowanym przygotowaniu zawodowym, tj. np. z ukończonym
kursem i zdanym egzaminem Eurpean Treeworker. Wykonawca wraz z formularzem
ofertowym powinien przedłożyć wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia
wraz z udokumentowanym przygotowaniem zawodowym w zakresie przedmiotu
zamówienia.
4. WYKLUCZENIA
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w przedmiotowym
zapytaniu ofertowym
b) powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami
wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy,
3) została złożona po terminie składania ofert;
* Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające na:
 uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
 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;
 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób.

2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) zawiera cenę wyższą niż w złożonej ofercie
2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez
Zamawiającego w wezwaniu do złożenia tych ofert.
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5. KRYTERIA OCENY OFERT
Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny ofert.
CENA – 100%
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
Pc =

𝐶𝑚𝑖𝑛
𝐶𝑛

100 x 100%

gdzie:
Pc – liczba punktów za kryterium cena
Cmin – najniższa cena spośród składanych ofert
Cn – cena oferty badanej
6. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04 GRUDNIA 2019 R.
Ofertę należy złożyć na adres poczty elektronicznej: kancelaria@popielow.pl lub
rolnictwo@popielow.pl lub w formie papierowej (dostarczenie za pośrednictwem operatora
pocztowego, kuriera lub osobiście) na adres: Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090
Popielów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 grudnia 2019 r.
7. TERMIN REALIZACJI UMOWY:
1) Usługa opracowania inwentaryzacji pomników przyrodniczych – do 28.02.2020 r.
zebranie danych w tym przeprowadzenie wizualnej oceny stanu drzew, do 30 maja
2020 r. wykonanie dokumentacji fotograficznej i przekazanie kompletnego opracowania
2) Usługa wykonania ekspertyz stanu wskazanych drzew - do 28.02.2020 r.
3) Usługa wykonania pielęgnacji wskazanych drzew – do 31.03.2020 r.
4) Usługa oznakowania pomników przyrody - do 31.05.2020 r.
5) Usługa przeprowadzenia warsztatów dla 20 osób aktywnie zajmujących się zielenią na
temat najnowszej wiedzy w tym temacie oraz formowania drzew po posadzeniu - do
28.02.2020 r.
6) Usługa zaprojektowanie i wykonanie broszury informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej
zawierającej informacje o najcenniejszych drzewach z terenu Gminy Popielów – do
30.06.2020 r.
8.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Oferta musi być stworzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
zapytania.
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4. Oferta powinna być:
1) opatrzona pieczątką firmową,
2) posiadać datę sporządzenia,
3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
4) zawierać cenę oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, która
stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe,
5) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą
reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacji firmy oferenta,
6) zawierać wymagane załączniki;
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert osobno w każdej specjalności.
9. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy i określa
warunki tych zmian w następujących kwestiach umowy: Zmiana terminu realizacji
poszczególnych zadań. Ponadto dopuszcza się możliwość wprowadzenia do treści umów
zmian dotyczących istotnych warunków umowy, jednakże wyłącznie w zakresie nie
powodującym zasadniczych zmian przedstawionych warunków oraz nie będących
niekorzystnymi dla Zamawiającego.
10. ZAMAWIAJĄCY
CZĘŚCIOWYCH.

NIE

PRZEWIDUJE

MOŻLIWOŚCI

SKŁADANIA

OFERT

11. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI PRZEDSTAWIANIA OFERT
WARIANTOWYCH.
12. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA WYKONAWCY W OKRESIE 3 LAT
USŁUG POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG.
13. ZAMAWIAJĄCY MOŻE PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT ZMIENIĆ
TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
14. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA ORAZ
ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU ŻADNEJ OFERT.
15. INFORMACJA DOT. RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy

w Popielowie z/s ul. Opolska 13, 46-090 Popielów jest Wójt Gminy Popielów zwany
dalej Administratorem Danych Osobowych (ADO).
2) W urzędzie Gminy w Popielowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych
(IOD). Kontakt listowny z IOD: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090
Popielów, kontakt e-mail: iod@popielow.pl
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3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy
a następnie przez 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego
następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, albo 10 lat od czasu
rozliczenia Opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE chyba, że niezbędny
będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny
obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Okresy
te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy);
obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej
dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z wytycznych;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych, przy czym 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;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym 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;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

16. WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ, STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ
OFERTOWY, ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:
- Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia,
- Załącznik nr 4 Oświadczenie o dyspozycji odpowiednimi narzędziami do specjalistycznej
diagnostyki drzew,
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- Załącznik nr 5 Wykaz usług,
- Załącznik nr 6 - Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz z
udokumentowanym przygotowaniem zawodowym w zakresie przedmiotu zamówienia.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o dyspozycji odpowiednimi narzędziami do specjalistycznej
diagnostyki drzew,
Załącznik nr 5 – Wykaz usług,
Załącznik nr 6 – Wykaz osób.
Zatwierdzam:
Wójt Gminy
/-/ Sybilla Stelmach
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