Bogdaniec, 31.07.2019

Zapytanie ofertowe zgodnie z procedurą rozeznania rynku
Nr SA.270.193.2019 z dnia 31.07.2019
pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pszczelarsko-bartniczego dla
pracowników Nadleśnictw Bogdaniec, Kłodawa, Barlinek w ramach zadania pn.
„Kurs pszczelarski” do projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura
2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nadleśnictwo Bogdaniec ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec nip 599-000-48-72 Tel.: 95
7284350 Fax: 95 7284350 w.103 e-mail bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z
rozeznaniem rynku w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało
zamieszczone na stronie: www.bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl/ogłoszenia oraz wysłane
do pięciu wykonawców.
Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 21/2019
Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 13.03.2019 r.
III. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pszczelarsko-bartniczego.
Zn. spr. SA.270.193.2019
Kod CPV: 80500000-9
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu
pszczelarsko-bartniczego dla pracowników Nadleśnictw Bogdaniec, Kłodawa,
Barlinek.
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Głównym celem szkolenia jest przygotowanie pracowników, którzy będą sprawować
bezpośredni nadzór nad poletkiem miododajnym i kłodami bartnymi oraz
przedstawienie zasad chowu pszczół w kłodach bartnych na pasiekach edukacyjnych
Lasów Państwowych jako elementu wzbogacenia różnorodności biologicznej.
1. Kurs 2-dniowy (łącznie 14 godzin zegarowych - 7 godzin dziennie)
2. Tematy i zagadnienia szkolenia z podaniem czasu trwania zajęć.
a) Historia i rozwój pszczelarstwa na świecie. (ok. 2,5% czasu)
b) Historia bartnictwa w Polsce. (ok. 2,5% czasu)
c) Pszczelarstwo intensywne i ekstensywne – różnice, podobieństwa. (ok. 10%
czasu)
d) Przepisy prawne. Podstawowa wiedza bartnicza. Gospodarstwo bartne dostosowanie miejsca pasieki do warunków terenowych. (ok. 5% czasu)
e) Biologia pszczoły miodnej i rodziny pszczelej jako element ochrony naszej
rodzimej flory i fauny. Rozwój pszczoły. Rola gruczołów pszczoły, matki, trutni.
Sposoby komunikacji pszczół. Zadania pszczoły w różnych okresach jej życia. (ok.
10% czasu)
f) Chów pszczół metodami naturalnymi. Jak hodować własną matkę, ochrona
lokalnych podgatunków. (ok. 25% czasu)
g) Techniki związane z obsługą pszczelarską w bartnictwie związaną z
pszczelarstwem rekreacyjnym. Zapotrzebowanie rodziny pszczelej w różnych
porach roku. Prace pasieczne: jesień, zima, wiosna, lato, przygotowanie barci do
zimy. (ok. 25% czasu)
h) Choroby i szkodniki pszczół, sposoby zapobiegania chorobom i leczenie
pszczół. (ok. 10% czasu)
i) Rola pszczoły w tworzeniu i popieraniu bioróżnorodności w lasach – jak
rozwijać pszczelarstwo w dobie potrzeb coraz szerszego udostępniania lasów,
zmian klimatycznych oraz zagrożeń ekologicznych(ok. 10% czasu)
Wykonawca zapewnia wykładowców/instruktorów posiadających kwalifikacje
zawodowe zgodnie z tematyką szkoleniową.
Kurs powinien być przeprowadzony przez pszczelarzy z co najmniej 3 letnim
doświadczeniem prowadzących, oraz posiadający praktyczne doświadczenie w
zakresie chowu pszczół w kłodach bartnych i/lub barciach na podstawie
złożonego oświadczenia.
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca dostarczy proponowany
harmonogram przebiegu kursu z podziałem na tematykę oraz przewidywany czas
trwania poszczególnych prelekcji, do akceptacji przez Zamawiającego. Kurs musi
uwzględniać zajęcia teoretyczne oraz praktyczne wraz z pokazami.
1. Kurs zakończy się uzyskaniem certyfikatu poświadczonego przez
Stowarzyszenie/Organizację zajmującą się ochroną lub hodowlą pszczół. Firma
lub Stowarzyszenie musi mieć zarejestrowaną działalność.
2. Kurs przeprowadzony przez min. 2 osoby prowadzące.
3. Liczba uczestników szkolenia – do 10 osób.
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4. Cena kursu dodatkowo obejmuje koszt obiadu jednodaniowego dla uczestników
oraz poczęstunek podczas 2 przerw kawowych każdego dnia szkolenia, a także
zaopatrzenie w materiały szkoleniowe po 1 egzemplarzu dla uczestników kursu
oraz po jednym zestawie dla każdego z nadleśnictw biorących udział w szkoleniu.
5. Termin realizacji – do 30 września 2019r.
6. Miejsce kursu : Siedziba Nadleśnictwa Bogdaniec,
7. Rozliczenie za przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Nadleśnictw
Bogdaniec, Kłodawa i Barlinek odbywać się będzie poprzez wystawienie faktur dla
w/w jednostek po wykonaniu zadania przez Wykonawcę, z podziałem na
poszczególne jednostki.
IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. do 30 września 2019r. Dokładna data przebiegu kursu zostanie ustalona po
wspólnej akceptacji Nadleśnictw: Barlinek, Bogdaniec, Kłodawa.
2. Miejsce realizacji: Siedziba Nadleśnictwo Bogdaniec,
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną
wiedzę i doświadczenie.






szkolenie powinno być przeprowadzone przez pszczelarzy - bartników z co
najmniej 3 letnim doświadczeniem.
Na potwierdzenie tego warunku umowy, wykonawca złoży oświadczenie w
formularzu oferty, że osoby przeprowadzające kurs posiadają wiedzę
teoretyczną, praktyczną oraz niezbędne wymagane doświadczenie dotyczące
prezentowanej tematyki.
przynajmniej jeden z prowadzących będzie posiadał wykształcenie pszczelarskie
udokumentowane stosownym świadectwem ukończenia szkoły lub ukończony
kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie pszczelarz/pszczelarz technik.
Na potwierdzenie tego warunku do oferty należy dołączyć kserokopie
wymaganych dokumentów potwierdzających wykształcenie lub kwalifikacje,
posiadają udokumentowane co najmniej 5 szkoleń/kursów/prezentacji
odpowiadających przedmiotowi zamówienia przeprowadzonych w przeciągu 3
lat przed terminem składania ofert.
Na potwierdzenie spełnienia takiego warunku wymaga się od wykonawcy
przedstawienia wykazu wykonanych szkoleń zawierającego co najmniej nazwę
lub przedmiot wykonanej usługi szkoleniowej, termin wykonania usługi, nazwę
podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę, dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie usługi (np. referencje, protokoły odbioru, lub inne, z których
będzie jednoznacznie wynikać należyte wykonanie usługi)
Doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń należy zamieścić w załączniku
nr 2 do niniejszego zapytania.
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Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych
przez wykonawców dokumentów o których mowa w pkt. V według formuły
spełnia/nie spełnia. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie
spełniają warunków udziału w postępowaniu.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium – cena ofertowa- 100%.
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
100 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:
Najniższa cena oferowana brutto za przedmiot zamówienia
_______________________________________________ x 100= ilość pkt.
Oferowana cena brutto badanej oferty za przedmiot zamówienia
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punktów.
Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem
spełnienia wymagań formalnych zawartych w części V oraz VI niniejszego
zapytania ofertowego.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
2. Do oferty powinny być dołączone wszelkie dokumenty i oświadczenia zgodnie z
wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę bądź osobę
upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.

4. Kompletna oferta powinna zawierać:




Formularz oferty (wg- wzoru stanowiącego załącznik nr 1)

Wykonawca obowiązany jest podać w formularzu oferty (zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) za
wykonanie przedmiotu zamówienia łączną cenę brutto za całość
przedmiotu zamówienia, w tym cenę brutto i netto za czynności
opodatkowane odpowiednią stawką podatku VAT Cenę należy podać w
złotych polskich z dokładnością do jednego grosza.
Kserokopie
dokumentów potwierdzających
wykształcenie
lub
kwalifikacje.
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Wykaz przeprowadzonych szkoleń/kursów (załącznik nr 2 do zapytanie
ofertowego) + referencje lub inne dokumenty potwierdzające
przeprowadzenie szkoleń.
2) Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu
zamówienia, niezbędne do jego prawidłowej realizacji, z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).
3) Cena nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia. Ceny wskazane
w Ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.
VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY:
1. Termin i sposób składania ofert:
Oferty należy złożyć wg wyboru:
 osobiście sekretariat I piętro w Nadleśnictwie Bogdaniec, ul. Leśna 17
Bogdaniec (oferta może być złożona w kopercie),
 lub na email na adres: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl w terminie do
08.08.2019r.
2. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie w postaci skanu na wskazany adres
e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
3. Złożenie oferty bezpośrednio w biurze Zamawiającego oznacza termin odebrania
oferty przez Zamawiającego potwierdzony zapisem „wpłynęło dnia
IX .TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni kalendarzowych, licząc od terminu otwarcia ofert.
X. INNE POSTANOWIENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA:
1. Wszelkie zapytania należy kierować
bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl

na

skrzynkę

email

na

adres

:

Tel. kontaktowy: 95 7284350 wew.334 p. Aldona Bernacka lub Elżbieta Pietkun
wew.675.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania
ofertowego. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania
wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na swojej
stronie internetowej oraz przekaże wybranym wykonawcom.
3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania
ofertowego; o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na swojej
stronie internetowej,
zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje
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zainteresowanie postępowaniem. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o
czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi
na zakres wprowadzonych zmian.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, oraz innych omyłki polegające na niezgodności oferty
z zapytaniem. Poprawiając omyłki rachunkowe, Zamawiający będzie uwzględniał
konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
6. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
7. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
8. Czy przewiduje się udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych
usług: nie.
9. W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego
czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w
procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z
Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
10. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZPO, *
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) 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.

*W przypadku działań dla których Instytucją Pośredniczącą jest PARP powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć zgodnie
z art. 6c Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U z 2018 poz.110).
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XI .INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:
Zgodnie z Regulaminem dla zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów
współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020, Komisja dokona oceny ofert a następnie zawiadomi
Wykonawców drogą email o wyborze najkorzystniejszej oferty i przyznanej
punktacji poszczególnym ofertom oraz upubliczni informację o wyniku
postępowania w taki sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
XII.PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERT I WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
c)
d)
e)
f)

nieuczciwej konkurencji,
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
nie złożył na wezwania Zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej
oferty,
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
zostały złożone więcej niż 1 oferta przez jednego Wykonawcę,

g) została złożona po terminie.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:
1) powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie
wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.
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2) którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, w związku z

przedłużającą się procedurą udzielenia zamówienia;
3) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania;

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie prowadzone na zasadzie
konkurencyjności w następujących przypadkach:
a) postępowanie prowadzone było z naruszeniem przepisów Regulaminu, które
miało wpływ na wynik postępowania i którego nie można usunąć.
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
c) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynęła żadna
oferta od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,
d) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
e) środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w całości lub
części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
2.

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania wszystkich wykonawców, do
których skierował zapytanie ofertowe lub wszystkich wykonawców, którzy złożyli
ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Informację o unieważnieniu
postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie
ofertowe.

XIV. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN
PRZEPROWADZENIA POSTEPOWANIA:

UMOWY

ZAWARTEJ

W

WYNIKU

Warunki istotnych zmian umowy zawiera załączony wzór umowy – załącznik nr 3
XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY NAJKOWRZYSTNIEJSZEJ
1.
2.
3.

Podpisanie umowy ze strony Wykonawcy następuje przez osoby umocowane do tej
czynności.
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego.
Do zawarcia umowy wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności. Art.
70 § 1 Kodeksu Cywilnego nie ma zastosowania
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XVI.

KLAUZULA

INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA

PRZETWARZANIA

DANYCH

OSOBOWYCH

1. Klauzula informacyjna RODO zawarta jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne niemniej jest niezbędne do udziału w
procedurze o udzielenie zamówienia i jest warunkiem koniecznym wyboru oferty i
zawarcia umowy. Zaniechanie podania danych osobowych powoduje brak
możliwości rozpatrzenia oferty i zawarcia umowy.
XVII. Załączniki
Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 2: Wykaz wykonanych szkoleń
Załącznik nr 3: Wzór umowy

Zatwierdził:
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