Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin
Konto: BZ WBK SA o/Świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645
tel./fax 068 3828236, e-mail:kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl
NIP: PL 927-15-06-791
Świebodzin, 9 stycznia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/024 „Ochrona torfowisk alkalicznych południowej Polski” współfinansowanego ze
środków instrumentu finansowego Komisji Europejskiej LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
na

WYKONANIE DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ

I.

Zamawiający
Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
NIP: 927-15-06-791, REGON: 970002060, KRS: 0000022399

II.

Opis przedmiotu zamówienia
1.

2.
3.
4.
III.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do oceny
warunków hydrogeologicznych i geotechnicznych podłoża na odcinku planowanej zabudowy
grodziskami rzeki Sieniochy. Rozpoznanie warunków geotechnicznych powinno zostać wykonane do
głębokości 5 m na długości ok. 300 m wzdłuż brzegów rzeki Sieniochy (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2).
Opinia geotechniczna jest niezbędna do etapu projektowania i powinna pozwolić na oszacowanie koniecznej
głębokości pogrążenia ścianki szczelnej (prawdopodobnie z grodzic PCV).
Rozpoznania warunków hydrogeologicznych i geotechnicznych należy dokonać w obrębie działki ewidencyjnej
507 (062003_2.0019.507), obręb Śniatycze, gmina Komarów Osada, powiat zamojski, województwo lubelski.
Opinia geotechniczna musi zostać sporządzona przez specjalistę posiadającego stosowne uprawnienia do
wykonywania tego typu ekspertyz.
Termin wykonania zamówienia i płatność

1.
2.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.02.2018 r.
Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy, realizowanym w ciągu 30 dni od daty wystawienia
prawidłowej faktury/rachunku, poprzedzonej podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo –
odbiorczym.
UWAGA!
Wykonawca zadba by wystawiona faktura/rachunek posiadała bezpośrednie odniesienie do projektu, z którego
zamówienie jest współfinansowane poprzez wprowadzenie do treści faktury co najmniej określenia: „wykonano
w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/024”

IV.

Opis sposobu przygotowania oferty
1.
2.
3.

Oferent może złożyć jedną ofertę.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
Oferta powinna zawierać wypełniony formularz załączony do niniejszego zapytania i zawierać:
 Pełną nazwę, adres lub siedzibę dostawcy numer telefonu oraz numer NIP i REGON (jeśli dotyczy).
 Cenę za realizację zamówienia przedstawioną jako cenę brutto, zawierającą podatek VAT, który wykonawca
jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawierać wszelkie koszty związane z
realizacją zamówienia oraz dane techniczne wg formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
 Termin realizacji oferty
 Datę sporządzenia oferty
 Podpis Wykonawcy

Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijnego
instrumentu finansowania LIFE+

4.
V.

Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu (potwierdzonego za zgodność z oryginałem)
potwierdzającego posiadanie stosownych uprawnień.
Miejsce oraz termin składania ofert

1.

Podpisana oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan) na adres: kp@kp.org.pl
lub faksem na nr: 68 382 82 36 do dnia 16 stycznia 2018 r. godz. 12:00.
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej do
podmiotów, które złożyły ofertę.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.

2.
3.
4.
5.

VI.

Dodatkowe informacje
Do kontaktu z oferentami
dorota.horabik.kp@gmail.com

upoważniona

jest

p.

Dorota

Horabik,

tel.:

508-422-772;

e-mail:

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/024 „Ochrona torfowisk alkalicznych
południowej Polski” współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego Komisji Europejskiej LIFE+ oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie pkt. II Zasad udzielania zamówień
obowiązujących w Klubie Przyrodników wprowadzonych Zarządzeniem Prezesa Klubu Przyrodników z dnia
1.07.2014 r. (Zasady udzielania zamówień, dla których szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 euro). Oferenci mają prawo wglądu w ww. dokument.
VII.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie albo drogą
wykonawcy, którego ofertę wybrano.

VIII.

e-mailową,

Załączniki
1.
2.

Wzór formularza ofertowego.
Załącznik graficzny.
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

zapytania ofertowego z dnia 9 stycznia 2018 r. realizowanego
w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/024 „Ochrona torfowisk alkalicznych południowej Polski” współfinansowanego ze
środków instrumentu finansowego Komisji Europejskiej LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
na

WYKONANIE DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ

Zamawiający:
Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22
66-200 Świebodzin
Wykonawca:
Nazwa firmy (wraz z NIP/REGON jeśli dotyczy) :……………………………………………..
Adres firmy:……………………………………………………………………………………..
E-mail:…………………………………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………….
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 9 stycznia 2018 r. zobowiązuję się do realizacji zamówienia, zgodnie z
warunkami podanymi niniejszym zapytaniu, za następującą cenę:
Łączna cena brutto (w PLN) : …………………………………..…
Termin realizacji zamówienia: ……….……………………….…….
Do niniejszej oferty dołączam kopię dokumentu (potwierdzonego za zgodność z oryginałem) potwierdzającego posiadanie
stosownych uprawnień.

................................................, dn. ...................... 2018 r.
(miejscowość i data)

...........................................................................
(podpis Wykonawcy)
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