
 

 

 

  

Nr sprawy: …………………  Warszawa, ………………….. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu, którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w postępowaniu, 

którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 30 000 EURO (art. 4 ust. 8 Pzp.) zwraca się z prośbą  

o złożenie oferty na:   
 

Przedmiot zamówienia 
Kod CPV: kod CPV 90700000 - Usługi środowiska naturalnego 

 

1. Lokalizacja i kontekst zamówienia: Wykonanie monitoringu siedlisk i ostoi ptaków lęgowych w 

Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” (kod obszaru PLB 140004) od km 

488 do km 538 biegu Wisły. 

(opis lokalizacji wykonania usług/robót lub miejsce dostaw, szczególny kontekst miejsca i warunków 

realizacji zamówienia jeśli wymagane) 

2. Opis przedmiotu zamówienia: Teren badań obejmuje odcinek w granicach administracyjnych m.st. 

Warszawa: na południu obejmuje rezerwat przyrody Wyspy Zawadowskie  i rezerwat przyrody Wyspy 

Świderskie (do km 488 włącznie), zaś na północy rezerwat Ławice Kiełpińskie (do km 538 włącznie). 

Monitoringowi podlega koryto rzeki i przylegające do niego tereny w granicach OSO Dolina Środkowej 

Wisły. Monitoring będzie prowadzony od marca 2019 roku do końca lutego 2020 roku. Monitoring  

uwzględni ważne okresy z życia ptaków w cyklu rocznym, tj. sezon lęgowy, migracji wiosennej i 

jesiennej oraz zimowania.   

(charakterystyka zamówienia z określeniem istotnych parametrów zamówienia) 

3. Uszczegółowienie zakresu i warunków wykonania zamówienia: 

Warunki techniczne oraz zasady wykonania prac określa metodyka wykonania monitoringu -załącznik 

nr 1.  

 (szczegółowa, jednoznaczna charakterystyka lub odniesienie do załączników).  

4.  Wymagania względem wykonawcy: 

Co najmniej 3 letnie doświadczenie przy wykonywaniu monitoringu ptaków potwierdzone 

stosownymi referencjami.  

(określenie wymaganych uprawnień, doświadczenia i innych warunków podmiotowych adekwatnie do 

charakteru i warunków wykonania zamówienia).  

5. Dodatkowe wymagania i warunki wykonania:  

(dodatkowe wymagania zamawiającego określające standardy i szczególne warunki wykonania oraz inne 

wymagania przedmiotowe) 

6. Zamawiający zapewnia: (skreślić jeśli nie dotyczy) 

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia  

do 31.03.2020 r. 

(nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia wyrażony w dniach kalendarzowych od daty zawarcia 

umowy lub data realizacji zamówienia) 

8. Sposób przygotowania oferty Wykonawcy:  

W ofercie należy określić cenę brutto realizacji zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona cyfrowo 

i słownie. Oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i 

kosztów z nimi związanych.  Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną cena  brutto  powinna zawierać 

wszystkie obowiązkowe składki i potrącenia.  

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  

(określić wymogi względem załączników do oferty)  

9. Kryteria oceny ofert:  

Zamawiający dokona oceny ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria:  

kryterium – cena 100 % 

 

 



 

 

 

  

10.    Sposób oceny kryteriów  

        

 najniższa zaoferowana cena brutto  11.  
C =   ---------------------------------------------------------- x 100 

                cena brutto badanej oferty 

 

11. Podstawy odbioru zamówienia 

Odbiór prac będzie polegał na sprawdzeniu jakości wykonania raportów potwierdzony protokołem 

zdawczo-odbiorczym. 

12. Warunki płatności:  

Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu  fakturę. 

Dane do FV:  

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 

Odbiorca/Płatnik: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa. 

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od 

daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.  

Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZZW. 

13. Kary umowne (skreślić jeśli nie dotyczy) 

14. Warunki rękojmi/gwarancji (skreślić jeśli nie dotyczy) 

15. Pozostałe informacje  

Dostęp do informacji publicznej:  

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszego zamówienia, a w szczególności dane go 

identyfikujące, przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w 

rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2015.2058), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.  

Własność intelektualna (skreślić jeśli nie dotyczy) 

Opisać jeśli dotyczy: Części składowe niniejszego zamówienia będą stanowiły utwory w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016.666). Wynagrodzenie za 

realizację niniejszego zamówienia zawierać będzie również wynagrodzenie za przeniesienie na 

Zamawiającego całości przysługujących Wykonawcy autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 

utworów oraz prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych. 

16. Termin i miejsce złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres pkolkowicz@zzw.waw.pl w terminie do 20.03.2019 r.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji otrzymanej oferty 

17. Osoby do kontaktu:  

Osobą właściwą do kontaktu w zakresie realizacji zamówienia jest Piotr Kołkowicz, email: 

pkolkowicz@zzw.waw.pl telefon: 022 277 42 13, kom.: 512 110 261. 

18. Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Metodyka monitoringu ptaków  
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