
 
Osie, 26.04.2015 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr eog2/2015/WPK 

 

Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - 

bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” 

dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z 

zapytaniem ofertowym na „Przeprowadzenie konkursu ekologicznego w projekcie BIO+”. 

I. Zamawiający 

Wdecki Park Krajobrazowy 

ul. Rynek 11a 

86-150 Osie 

NIP: 559-12-44-557 

Regon: 090477918 

Tel.: 52 33 29 486 

Fax: 52 33 29 486 

e-mail: sekretariat@wdeckipark.pl 

Reprezentowany przez Pana Daniela Siewerta, na podstawie Uchwały nr 37/1373/13 Zarządu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2013 w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa p.o. dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego,  

Zgodnie z Porozumieniem w Sprawie Współpracy zawartym w Toruniu dnia 26.05.2014 r. 

pomiędzy Wdeckim Parkiem Krajobrazowym, a: 

Gostynińsko – Włocławskim Parkiem Krajobrazowym 

ul. Zamkowa 11 

87 – 820 Kowal 

NIP: 888 10 60 672  

Regon: 000839932 

Tel.: 54 284 – 22 – 26 

Fax: 54 274 – 11 – 05 

e-mail: gwpk@xl.wp.pl 

Reprezentowanym przez Pana Witolda Kwapińskiego, na podstawie Uchwały nr 21/697/14 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.05.2014r w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres pełnomocnictwa 

w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

ul. Plac Teatralny 2  

87 – 100 Toruń 

NIP: 956 19 45 671 

Tel.: 56 62 – 18 – 255 

Fax: 56 62 – 18 – 553  

e-mail: marszałek@kujawsko-pomorskie.pl 

2. Godziny pracy Zamawiającego: 

pn.-pt. 7
30 

- 15
30 

II. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia ofertowego. 



 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w okresie od września 2015 r. do stycznia 

2016 konkursu ekologicznego w ramach programu "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, 

bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim" adresowanego do uczniów klas 

1 i 2 gimnazjum.  

W konkursie weźmie udział 10 najlepszych szkół z pierwszego etapu i obejmuje wykonanie 

przez uczniów, w oparciu o wiedzę uzyskaną na warsztatach, zadań praktycznych w miejscu 

zamieszkania i zaprezentowanie wyników komisji konkursowej. W ramach tej części w 

każdej szkole odbędzie się cykl prelekcji związanych z tematyką konkursu. 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykwalifikowaną kadrę, oraz osiągnąć wskaźniki 

określone przez zamawiającego.  

 

Wykonawca powinien: 

1. Przeprowadzić cykl 10 prelekcji w każdej z 10 szkół przy minimalnej frekwencji 

10 osób na zajęciach (10 x 10 x 10 = 1000 uczestników). 

2. Zapewnić dostarczenie do szkół sprzętu wypożyczonego przez Zamawiającego na 

czas trwania konkursu. 

3. Przekazać Zamawiającemu jako potwierdzenie odbycia prelekcji: 

a. prezentacje (wraz z przekazaniem praw autorskich i materialnych) 

b. potwierdzone przez szkoły listy uczestników 

4. Zakupić nagrody dla uczestników i opiekunów – 165 szt. książek o tematyce 

przyrodniczej,  i dostarczyć potwierdzenia przekazania nagród 

5. Przygotować i przeprowadzić ścisły finał.  

Wszystkie materiały muszą być opatrzone logotypami państw darczyńców i beneficjentów 

Mechanizmu finansowego EOG 2009 - 2014 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie będzie wykonywane w terminie: od 01.IX.2015 do 15.III.2016  

V. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta powinna być: 

a. Opatrzona pieczątką 

b. Posiadać datę sporządzenia 

c. Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP 

d. Podpisana czytelnie przez wykonawcę 

2. Każdy oferent musi mieć możliwość wystawienia faktury VAT lub rachunku. 

3. Każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę. Oferta składana jest w jednym 

egzemplarzu. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na 

adres:sekretariat@wdeckipark.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na 

adres: Wdecki Park Krajobrazowy, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie, do dnia 02.06.2015 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 



 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

VI. Ocena ofert 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena ofertowa – 100% 

2. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli : 

a. wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, 

b. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania cenowego, 

c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e. wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 03.02.2015, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty 

zostanie ogłoszony o godzinie 10
00

 w budynku Wdeckiego Parku Krajobrazowego 

VIII. Dodatkowe informacje 

Dodatkowych informacji udziela Pan Daniel Siewert pod numerem telefonu 

790 826 835 lub 52 33 29 486 

IX. Załączniki 

 Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1. 

 Oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem 

zamówienia – załącznik nr 2. 



 
 

Załącznik nr 1 

 

 

 

..................................................                                     ....................................., dnia ................. 

/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/                                     / miejscowość/ 

 

 

 

O F E R T A 

 

Wdecki Park Krajobrazowy 

ul. Rynek 11a 

86-150 Osie 

 

 

1. ................................................................................................................................................... 

/ nazwa i adres Wykonawcy / 

Numer telefonu.......................................... numer faksu............................................................... 

adres internetowy........................................... e-mail ................................................................... 

REGON:........................................................... NIP....................................................................                

 

2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………..dotyczące: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

zobowiązuję się wykonać zadanie za następującą cenę: 

 

Część I 

 

- Cena netto: ............................. zł. + podatek VAT … % w wysokości : ........................... zł. 

- Cena brutto z podatkiem VAT - ......................................................................................... zł.  

Słownie:........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i oferta nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji z późniejszymi zmianami. 

 

4. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty podpiszę umowę zgodnie z projektem 

umowy przedstawionym przez Zamawiającego w terminie i miejscu zaproponowanym przez 

Zamawiającego nie później jednak niż do końca związania ofertą. 

 

6. Oświadczam, że uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 



 
 

7. Numer rachunku bankowego Wykonawcy: 

...................................................................................................................................................... 

 

8. Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Wykonawcy: 

 

a/ imię i nazwisko : 

…………………………………………………………………………………………………... 

b/ numer telefonu : 

………………...............................................................................................................................  

 

9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

                                 

 

 

 

 
                                                                                                 ……………………………………………………  
                                                                                                                                                                                                            Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej  

                                                                                                                                                                                                 Pieczątka wykonawcy 

 

 



 
 

Załącznik 2 

 

 

Oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności zgodnej                          

z przedmiotem zamówienia 
 

 

 

Oświadczam, że prowadzę działalność zgodną z przedmiotem zamówienia. 

 

Ja, niżej podpisany jestem pouczony i świadomy odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń, wynikających z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu Karnego.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          ……………………………. 
                                                                                                                                                                          Podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do składania oświadczenia  

 



 
 

Załącznik nr 3 

 

Tematyka prelekcji 

 

1. Orientacja w terenie (rozpoznawanie kierunków, czytanie mapy, pomiary odległości) 

2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przyrody i środowiska 

3. Gatunki zagrożone wyginięciem, konfliktowe i inwazyjne 

4. Konieczność ochrony ptaków w Polsce, 

5. Obrączkowanie ptaków jako metoda badawcza 

6. Formy ochrony przyrody w Polsce 

7. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt 

8. Biocenoza lasu, łąki, zbiornika wodnego 

9. Jak chronić polską przyrodę - Natura 2000 

10. Płazy i gady Polski. 



 
Załącznik nr 4 

 

Wykaz sprzętu 

 

 

 

Lornetka NIKON 

Fotopułapka  

Rejestratory wilgotności i temperatury 

Stacje meteo DAVIS 

Tablety Lenovo z aparatem  

Odbiorniki GPS Garmin 

 


