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Gdańsk, 09.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamieszczone na strona internetowa Fundacji Rozwoju UG
W dniu 09.02.2017 r.
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk
jako Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż sieci
rybackich wraz z akcesoriami – pontoon trap w ramach projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych
siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu
Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
I. Informacje ogólne:
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Fundacji Rozwoju
Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad postępowania w zakresie wydatkowania środków
publicznych w ramach realizacji projektu „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków
Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 20092014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 do których nie ma
zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Jednym z działań w ramach realizowanego projektu jest doposażenie zaplecza edukacyjnego
wykorzystywanego do czynnej edukacji w zakresie ochrony bałtyckich gatunków i siedlisk.
W ramach tego działania przewiduje się zakup sieci rybackich wraz z akcesoriami –
stanowiących ekspozycję bezpiecznych metod połowowych.
II. Opis przedmiotu zamówienia: pontoon trap – 1 sztuka - o parametrach:
Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, bez wad.
Narzędzie będzie używane do połowu ryb łososiowatych w rejonie Zatoki Gdańskiej, na głębokości
10-15 metrów na otwartych wodach. Narzędzie będzie narażone na działanie ze strony fok
szarych, w mniejszym stopniu fok pospolitych i obrączkowanych i musi być tak skonstruowane,
aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko zniszczenia sieci przez foki.
1. Pontoon trap – 1 sztuka - o parametrach:
a) Wymagania podstawowe:
 narzędzie pułapkowe do połowu ryb łososiowatych,
 konstrukcja odporna na warunki morskie - wiatr o sile 20 m/s,
 narzędzie bezpieczne dla ssaków morskich,
 narzędzie uniemożliwiające dostanie się fokom do komory właściwej, w której znajdują
się ryby.
b) Komora narzędzia (ponton fish chamber):
 komora narzędzia zbudowana z dwóch elementów: wejścia do komory (middle
chamber) oraz komory właściwej (fish chamber/bag),
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długość komory narzędzia 10 metrów,
wejście do komory narzędzia zbudowane z pojedynczej warstwy tkaniny Dyneema
o długości boku oczka 50 mm podtrzymywanej na trzech obręczach aluminiowych
o wysokości 2,9 metra. Wejście połączone z II adapterem z możliwością odłączenia,
 komora właściwa zbudowana z podwójnej warstwy tkaniny Dyneema
podtrzymywanych na czterech 2,9 metrowych aluminiowych obręczach. Zewnętrzna
warstwa tkaniny Dyneema CN2, koloru zielonego o długości boku oczka 80 mm
i wytrzymałości na rozerwanie minimum 190 kg,
 wewnętrzna warstwa tkaniny Dyneema CN1 koloru zielonego o długości boku oczka 3
5mm i wytrzymałości na rozerwanie minimum 106 kg,
 komora właściwa osadzona w ramie aluminiowej z płozami wypornościowymi,
zapewniającej sztywność konstrukcji i stałe napięcie sieci,
 płozy wypornościowe wykonane z wytrzymałego poliestru w ramie aluminiowej,
wyposażone w instalację do nadmuchiwania (węże, złączki, zawory) z kompresora
spalinowego.
c) II Adapter
 wykonany z zielonej tkaniny Dyneema,
 długości boku oczka 50 mm,
 adapter połączony z I adapterem i komorą wejściową.
d) I Adapter:
 sieć wykonana z pomarańczowego polietylenu 3/6,
 długości boku oczka 100 mm,
 adapter łączony z II adapterem,
 adapter I połączony ze skrzydłami
e) Sieć wiodąca:
 długość sieci 200m,
 wysokość sieci 10 metrów,
 długość boku oczka 300 mm,
 sieć wykonana z pomarańczowego polietylenu 3/6.
f) Skrzydła sieci
 sieć wykonana z pomarańczowego polietylenu 3/6,
 wysokość skrzydła 10 metrów,
 każde skrzydło o długości 50 m,
 długości boku oczka 300 mm.
g) Kompresor:
 kompresor spalinowy w wykonaniu morskim, umożliwiający napełnienie powietrzem
podłużnych płóz w przeciągu 10 minut każda i wynurzenie całej komory głównej na
powierzchnię wody.
h) Uzbrojenie sieci
 Uzbrojenie (uspławnienie i ugrzęźnienie) narzędzia - ponton trap, zapewniające
utrzymanie rozłożonego narzędzia przy powierzchni wody
2. W cenie oferty Wykonawca uwzględni koszt:
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a) wszelkich niezbędnych materiałów do realizacji zamówienia, w tym materiałów
dodatkowych.
b) koszt dostawy przedmiotu zamówienia do Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Morska 2, 84-150 Hel.
c) montaż całości na terenie Stacji Morskiej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
d) szczegółową instrukcję na temat montażu narzędzia oraz wystawiania i kotwiczenia
w morzu.
III. Miejsce dostawy:
Wykonawca dostarczy i zamontuje wykonany przedmiot zamówienia do Stacji Morskiej Instytutu
Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Prof. Krzysztofa Skóry, ul. Morska 2, 84-150 Hel,
Polska.
IV. Termin realizacji: maksymalnie do 07.04.2017 r.
V. 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 łączna ilość
punktów, którą można osiągnąć – po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium cena
wynosi 100.
Cena obejmie wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty
wyszczególnione w pkt. II.2. zapytania ofertowego.
VI.
Wymogi formalne: Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Zamawiający zastrzeże w umowie karę umowną w wysokości 0,3% całkowitego
wynagrodzenia wykonawcy liczoną za każdy dzień przekroczenia terminu dostawy z montażem
przedmiotu zamówienia, jak również za każdy dzień utrzymywania wad przedmiotu zamówienia
uniemożliwiających jego normalną eksploatację.
VIII. Forma płatności: zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia
(stwierdzonego protokołem odbioru) na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę,
płatnej przelewem w ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem, że
Zamawiający dokona płatności najpóźniej do dnia 30.04.2017 r.
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 uzasadnione wymogami oceny ofert według jednolitych
kryteriów,
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2. wezwania do przedstawienia elementów cenotwórczych mających wpływ na zaoferowaną
cenę w przypadku , gdy cena wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na przedstawienie wyjaśnień. W razie braku
odpowiedzi bądź niepełnej odpowiedzi, Zamawiający uzna ofertę za nieważną z powodu
przedstawienia nierealnej ceny naruszającej zasadę uczciwej konkurencji.
3. uznawania za nieważne ofert złożonych po wyznaczonym terminie,
4. uznawania za nieważne ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego oraz wiążącymi
odpowiedziami Zamawiającego na pytania Wykonawców,
5. 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,
6. Zamknięcia postępowania prowadzonego w drodze zapytania ofertowego bez wyboru
najkorzystniejszej oferty w przypadkach:
a)
b)
c)
d)

kiedy wpłynie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu
kiedy każda z ofert będzie podlegać odrzuceniu bądź
nie wpłynie żadna oferta bądź
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 i zdecyduje się na to w formie
pisemnej z wskazaniem podstawy pokrycia środków
e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć
f) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
X. Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: pisemnie
lub drogą elektroniczną lub faksem.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego,
w przypadkach uzasadnionych niejasnościami w zapytaniu ofertowym, przekazując swoje
zapytanie pisemnie lub drogą elektroniczną lub faksem, nie później niż do dnia 14.02.2017 r. do
końca dnia. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania Wykonawców najpóźniej do końca dnia
15.02.2017 r.
XI. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy z poszanowaniem ustawy Kodeks Cywilny.
1) Zmiany będą mogły być wprowadzone do Umowy między innymi w zakresie:
a) zmiany terminu realizacji umowy spowodowane przesunięciem terminu realizacji projektu,
zmian w harmonogramie projektu oraz wszelkich decyzji instytucji dotującej,
b) zmiany terminu oraz sposobu realizacji umowy potwierdzone pisemnie przez obie Strony,
c) zmiany terminu wykonania zamówienia oraz sposobu realizacji umowy z uwagi na
niemożliwe do przewidzenia okoliczności na które Zamawiający ani Wykonawca nie mają
wpływu, w szczególności: nadzwyczajne warunki pogodowe (intensywne opady deszczu,
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śniegu itp.) nie pozwalające na wykonanie zamówienia lub występujące inne okoliczności (np.
trzęsienie ziemi, wojna, działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia władz, warunki
meteorologiczne oraz działania przyrody i inne)
d) zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany w
przepisach obwiązujących w dniu zawarcia umowy,
e) zmian technologii, sposobu wykonania prac, warunków wykonania prac, jeżeli takie zmiany
będą niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
2) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3) W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

XII. Składanie ofert
Ofertę proszę złożyć, zgodnie z załącznikiem nr 1 – formularzem ofertowym, najpóźniej do dnia
20.02.2017 r. do godziny 09:00, w jeden z wymienionych sposobów:
1) przesłać na adres Biura Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: 80-952 Gdańsk,
ul. Bażyńskiego 1A,

2) przesłać drogą mailową na adres: frugprzetargi@ug.edu.pl
3) złożyć osobiście w Biurze Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Adres do korespondencji: Biuro Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 1A,
80-952 Gdańsk, godziny pracy 07:30-15:30
Kontakt: tel. 58/523-33-73, e-mail: frugprzetargi@ug.edu.pl

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
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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 z dnia 09.02.2017 r. na dostawę i montaż sieci rybackich
wraz z akcesoriami – pontoon trap w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych
siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu
Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów” Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiam swoją ofertę:
Całkowita cena za dostawę i montaż sieci rybackich wraz z akcesoriami –pontoon trap – 1 sztuka wynosi:
Cena netto: ……………………………………………………………………………………………………………………….……….….. zł
słownie cena netto: …………………………………………………………………………………………………….………………….…………………..,

Kwota podatku VAT:……………………………………………………………………………………………………………………….. zł
słownie kwota VAT ………………………………………………………………………………………..……………………………………..………..…,

Cena brutto: ……………………….…………………….……………………………………………………………………..… zł,
słownie cena brutto …………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Cena obejmie wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty
wyszczególnione w pkt. II.2. zapytania ofertowego.
Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w zapytaniu ofertowym.
W przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami zapytania ofertowego i przyjmujemy
je bez zastrzeżeń.
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Oświadczmy, że wykonamy przedmiot zamówienia z należytą starannością.
Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu
ofertowym” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

…………………………………, dnia ……………………………….

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

