Gdańsk, 25.08.2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/PBP/2016
Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG
W dniu 25.08.2016
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, zwraca się
do Państwa z zapytaniem ofertowym na udostępnienie sali edukacyjnej na potrzeby realizacji
warsztatów ekologicznych „Ujście Wisły” w latach 2016-2018 w ramach realizacji projektu
pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania
i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
I. Informacje ogólne:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu
Gdańskiego w sprawie zasad postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych w ramach
realizacji projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz
zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” oraz Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Kod CPV zamówienia :
80522000-9 - seminaria szkoleniowe
2. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie sali edukacyjnej na potrzeby realizacji warsztatów
ekologicznych „Ujście Wisły” w latach 2016-2018. Ze względu na specyficzną tematykę warsztatów
zajęcia w sali edukacyjnej mają się odbyć na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku.
3. Celem udostępnienia sali edukacyjnej jest możliwość przeprowadzenia zajęć ornitologicznych z całym
zapleczem techniczno-merytorycznym.
4. Warsztaty będą odbywały się w okresie od września 2016 do 15.10.2018 r. Realizowane będą
w edycjach wiosennych (tj. w miesiącach kwiecień, maj i czerwiec) oraz jesiennych
(tj. w miesiącach wrzesień i październik). Wykonawca będzie zobligowany do udostępnienia sali
edukacyjnej podczas 60 warsztatów odbywających się od poniedziałku do piątku w godzinach od
13.00 do 14.30.
Dokładne terminy warsztatów będą ustalane ze stosownym wyprzedzeniem. Jednocześnie przed
każdymi zajęciami Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w celu potwierdzenia danego
terminu. Istnieje możliwość odwołania danych zajęć, np. ze względu na złe warunki meteorologiczne,
przypadków losowych. Przy czym Zmawiający zakłada, że odwołane warsztaty zostaną wykonane
w późniejszym, ustalonym terminie. Ilość warsztatów nie ulegnie zmniejszeniu
5. Uczestnikami warsztatów będą grupy dzieci, młodzieży lub dorosłych maksymalnie do 50 osób.
6. Sala edukacyjna ma spełniać następujące warunki:
a) Położenie budynku (pomieszczeń wraz z węzłem sanitarnym) na terenie działań warsztatów
ekologicznych „Ujście Wisły”, tj. w obrębie Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku.
b) Sala edukacyjna przewidziana dla 50 osób.
c) Wyposażenie sali w projektor multimedialny oraz nagłośnienie audio.

d) Wyposażenie sali w elementy merytoryczne np. kolekcja okazów ptaków, budki lęgowe, tablice,
postery i plakaty o treści edukacyjnej z zakresu tematyki ornitologicznej.
e) Możliwość prezentacji obrączek ornitologicznych.
f) Wyposażenie w materiały edukacyjne np. foldery, zakładki, plakaty z zakresu tematyki
ornitologicznej z przeznaczeniem dla uczestników warsztatów.
W sali edukacyjnej będą miały miejsce zajęcia ornitologiczne z zakresu:
1. Awiufauna lęgowa rezerwatów Ptasi Raj i Mewia Łacha.
2. Charakterystyka biologii lęgowej ptaków w zależności od siedliska.
3. Migracje wiosenne i jesienne.
4. Bioakustyka - po co ptaki śpiewają?
5. Presja antropogeniczna oraz obce gatunki inwazyjne i ich wpływ na ptaki.
6. Gatunki zimujące.
7. Metody czynnej i biernej ochrony ptaków.
8. Historia i znaczenie obrączkowania dzikich ptaków.
9. Co zrobić gdy znajdziesz ptaka z obrączką?

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie z dołączonym
do zapytania wzorem stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta powinna być
sporządzona w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać minimum: cenę całkowitą brutto podaną w złotych polskich
z dokładnością nie większą niż 2 miejsca po przecinku, nazwę i adres Oferenta, numer telefonu
i adres email oraz datę sporządzenia oferty.
3. Oferent powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie ze wzorem
stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Wykonawcy, zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu, winni do czasu składania ofert
odwiedzać stronę internetową Zamawiającego, w celu zapoznania się z ewentualnymi
aktualizacjami niniejszego zapytania ofertowego
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę proszę złożyć, zgodnie z załącznikiem nr 1 – formularzem ofertowym wraz z oświadczeniem
(zał. nr 2), najpóźniej do dnia 02.09.2016 r. do godziny 12.00 w jeden z wymienionych sposobów:
1) przesłać na adres Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: ul. Bażyńskiego 1A,
Gdańsk 80-952,
2) przesłać faxem na numer: 58 523 33 65,
3) przesłać drogą mailową na adres: frugprzetargi@ug.edu.pl
4) złożyć osobiście w Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, od poniedziałku do piątku
w godzinach 07:00 – 15:00.

UWAGA: Liczy się data wpływu oferty.
V.

INFORMACJA O DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH
a. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe
nie będą rozpatrywane.

b. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.
VI. Kryteria wyboru: najniższa cena. Cena – 100%. Punkty zostaną obliczone według następującego
wzoru:
Cena brutto oferty najtańszej
------------------------------------------ x 100 = ilość punktów
Cena brutto oferty badanej
Punkty w kryterium cena zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Maksymalna ilość punktów, którą można osiągnąć
– po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium cena, wynosi 100.
VII. Wymogi formalne: zawarcie umowy lub w przypadku osoby fizycznej, niebędącej przedsiębiorcą –
umowy cywilnoprawnej. Wykonanie zamówienia zostanie stwierdzone protokołem.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i składniki niezbędne o wykonania przedmiotu
zamówienia, w tym również:
1) W przypadku przedsiębiorcy – podatek VAT w należnej wysokości,
2) W przypadku osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą – koszty ubezpieczenia społecznego
i zdrowotnego. Zamawiający bowiem potrąci z każdego wynagrodzenia zaliczkę na podatek
dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki wynikające z ustawy o ubezpieczeniu
społecznym – w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i/lub osiągania
dochodów poniżej płacy minimalnej (właściwe dla zleceniodawcy i zleceniobiorcy, czyli tzw.
„brutto-brutto”) oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku
zaistnienia prawnego obowiązku w tym zakresie.

VIII. Forma płatności: zapłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu danej tury warsztatów „Ujście
Wisły” w danym okresie np. po warsztatach w okresie jesień 2016 (stwierdzonego protokołem) na
podstawie rachunku do umowy lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, płatnej przelewem
w ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionego rachunku do umowy lub faktury VAT.
IX. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zastrzega sobie prawo do:
1. Wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub
budzą wątpliwości Fundacji.
2. Uznawania za nieważne ofert złożonych po wyznaczonym terminie.
3. Uznawania za nieważne ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego.
4. Zmiany, modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert.
O każdej zmianie, modyfikacji Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców,
do których skierowano zapytanie ofertowe lub w przypadku zamieszczenia zapytania ofertowego
na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Fundacji, zamieszcza stosowną informację na swojej
stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego,
przekazując swoje zapytanie pisemnie lub drogą elektroniczną lub faksem.
6. Zamknięcia postępowania prowadzonego w drodze zapytania ofertowego bez wyboru
najkorzystniejszej oferty.

7. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych Oferentów, do złożenia
w terminie 3 dni ofert dodatkowych.
8. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych wcześniej ofertach podstawowych.
X.

Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: pisemnie
lub drogą elektroniczną lub faksem.

XI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY
1. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego nie może udzielać zamówienia podmiotom
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Fundacją lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacją lub osobami
wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składa on oświadczenie o braku
powiązań, o których mowa w ust. 1.
4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
XII. Dane Zamawiającego
Adres do korespondencji:

Biuro Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 1 A
80-952 Gdańsk,
Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy: 07:00-15:00;
Kontakt: tel. 58/523-33-73, e-mail: frugprzetargi@ug.edu.pl

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
………………………………………………
Wykonawca
………………………………………………
Adres
………………………………………………
nr telefonu, adres e-mail

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk

O F E R T A
W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 19/PBP/2016 z dnia 25.08.2016 r. na udostępnienie sali
edukacyjnej na potrzeby realizacji warsztatów ekologicznych „Ujście Wisły” w latach 2016-2018
w ramach realizacji projektu pt. w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody –
kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych
walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, przedstawiam swoją ofertę:
Całkowita cena za realizację całości zamówienia wynosi:
……………………………………………………….. zł netto*,
słownie netto: …………………………………….…………………..
kwota podatku VAT…………………………….. zł*
słownie VAT ……………………………………………………..………,
……………………….…………………………… zł brutto*,
słownie brutto …………………………………………………….…….,
Jednocześnie oświadczam, że spełniam warunki określone w zapytaniu ofertowym, zapoznałem się ze
szczegółowymi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz posiadam
niezbędną wiedzę wymaganą do realizacji zamówienia.

…………………………………, dnia ……………………………….

…………………………………………………………
Pieczątka i podpis oferenta

*W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna, niebędąca przedsiębiorca dopuszcza się wskazanie tylko kwoty
brutto za realizacje zamówienia.

Załącznik nr 2 –do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
Dane oferenta:
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres siedziby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon/ faks: ………………………………………….

Adres e-mail: ..……………………………………………………………..

NIP: ………………………………………………………….

REGON: ……………………………………………………………………….

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:
Ubiegając się o udzielenie zamówienia nr 19/PBP/2016 na udostępnienie sali edukacyjnej na potrzeby
realizacji warsztatów ekologicznych „Ujście Wisły” w latach 2016-2018 w ramach realizacji projektu
„Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania
i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, nie jestem powiązany osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym – Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Bażyńskiego 1A.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Fundacją Rozwoju
Uniwersytetu Gdańskiego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji lub
osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………………………………………………………………
(data, podpis i pieczątka upełnomocnionego)

