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Krzywe 24 października  2014 r. 
 
OPIK 37-1 – 16/2014 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
Na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro 

 
Zamawiający – Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego zaprasza do złożenia oferty w 

postępowaniu nie podlegającym przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
  
1. Nazwa 

Recenzenci planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 
Ostoja Wigierska – etap końcowy. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi recenzenta projektów planów ochrony 
Wigierskiego Parku Narodowego i specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wigierska 
(PLH200004). 

2) Zamówienie dotyczy wykonania wyżej wymienionej usługi przez trzech recenzentów.   

3) Podstawowym zadaniem recenzenta będzie opiniowanie prawidłowości i jakości realizacji 
wyżej wymienionych projektów planów przez ich wykonawców. 

4) Usługa recenzenta będzie polegała na: 
a) Uczestnictwie w procesie tworzenia dokumentacji  jako obserwator, z prawem zabierania 

głosu, wyrażania opinii, proponowania zmian i innych rozwiązań, wskazywania metod i 
sposobów rozwiązywania ewentualnych problemów oraz metod i sposobów uzupełniania 
brakujących informacji. 

b) Udziale w spotkaniu dyskusyjnym – warsztatach. 
c) Udziale, jeżeli zamawiający tego zażąda, w spotkaniach roboczych z wykonawcami 

planów oraz innych spotkaniach i naradach dotyczących realizacji projektów planów. 
d) Udzielaniu indywidualnych konsultacji wykonawcom projektów planów i zamawiającemu. 
e) Sporządzeniu końcowych recenzji następujących projektów: 

 planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego; 
 planu ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wigierska (PLH200004) 

w części poza granicami Wigierskiego Parku Narodowego. 
5) Opinie i recenzje mają dotyczyć w szczególności zgodności realizacji zadań przez 

wykonawców projektów planów z: 
a) posiadaną przez recenzentów wiedzą w dziedzinach, które stanowią ich specjalności 

badawcze; 
b) zakresem prac stanowiącym załącznik 4 do niniejszego zaproszenia; 
c) zapisami aktów prawnych regulujących zasady tworzenia planów oraz innych aktów 

prawnych dotyczących merytorycznej strony zadań realizowanych przez wykonawców 
planów, z uwzględnieniem zmian w prawie oraz nowych regulacji prawnych 
pojawiających się w trakcie prac nad planami. 
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6) Opinie mogą mieć formę ustną lub pisemną. O formie opinii decyduje zamawiający.  Recenzja 
musi mieć formę pisemną. 

7) Recenzje będą sporządzane oddzielnie przez każdego recenzenta. 
8) O zamówienie mogą się ubiegać osoby, które nie pozostają lub nie pozostawały w 

wymienionych poniżej relacjach z wykonawcami projektów planów, które mogą budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. 

 
3. Wymagane kwalifikacje badawcze 

recenzent pierwszy – ornitologia, ekologia zwierząt, ochrona przyrody. Specjalizacja w 
ekologii ptaków, szczególnie w zakresie wymagań siedliskowych, metod inwentaryzacji i 
monitoringu oraz ochrony gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz (ewentualnie) 
gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.  

recenzent drugi – limnologia, hydrologia, geografia fizyczna. Specjalizacja w zakresie 
systemów rzeczno-jeziornych, funkcji hydrologicznych jezior, obiegu wody i materii w 
zlewniach jeziornych, ekosystemów jezior. 

recenzent trzeci – florystyka, ekologia roślin i zespołów roślinnych, zwłaszcza w zakresie 
wymagań siedliskowych, metod inwentaryzacji i monitoringu oraz ochrony gatunków roślin z 
załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 

Nie dopuszcza się łączenia specjalności przez jedną osobę.  

4. Doświadczenie 
a) co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie swoich specjalności; 
b) autorstwo lub współautorstwo:  
 co najmniej 2 prac naukowo-badawczych lub studialnych w zakresie swoich specjalności, 

lub 
 co najmniej 2 recenzowanych publikacji naukowych w zakresie swoich specjalności. 

 
Potwierdzeniem posiadanej wiedzy i doświadczenia będzie wypełniony załącznik 2. 

 
5. Termin realizacji: 30 listopada 2014 roku. 
 
6. Podstawą wyboru wykonawcy będzie: 

 wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik 1 
do niniejszego zaproszenia; 

 wypełniona i podpisana informacja na temat wiedzy i doświadczenia stanowiąca 
załącznik 2 do niniejszego zaproszenia. 

 
7. Ofertę należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres wigry_pn@su.onet.pl lub 

złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego (adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki) 
w formie pisemnej, do dnia 31 października 2014 r., godz. 9.00, w zamkniętej kopercie, z 
napisem Recenzenci planów ochrony. Wzór oferty stanowi załącznik 1 do niniejszego 
zaproszenia. Oferta wysyłana pocztą elektroniczną musi zawierać kolorowe skany 
wypełnionych i podpisanych formularzy w formacie JPG lub PDF, w rozdzielczości 
umożliwiającej czytelny wydruk o wymiarach kartki A4.   

  
8. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie WPN, dnia 31 października 2014 r., o godz. 9.15. 
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9. Podstawą realizacji zamówienia będzie umowa, której projekt stanowi załącznik 3 do 
niniejszego zaproszenia. 

 
10. Rozliczenie nastąpi na podstawie rachunku lub faktury, w terminie 30 dni od daty przyjęcia 

pracy (akceptacji merytorycznej rachunku lub faktury przez zamawiającego). 
 
11. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe. 
 
12. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena brutto. 
 
 
 
 
 

……………………………….. 
Podpis Dyrektora WPN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamówienie jest realizowane  w ramach projektów: 
 POIS.05.03.00-00-275/10 „Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i  obszaru  Natura 

2000 Ostoja Wigierska”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, w ramach działania 5.3 priorytetu V; 

 61/2013/Wn-10/OP-IN-PS/D „Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 
2000 Ostoja Wigierska – współfinansowanie”, dofinansowanego ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
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Załącznik 1 
 

 
….................................................. 
 pieczęć Wykonawcy lub imię i nazwisko 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Dane Wykonawcy: 
 

pełna nazwa lub imię i nazwisko: …............................................................................... 

adres siedziby lub zamieszkania:  …............................................................................. 

telefon: ......................... , fax: ...................... , e-mail: ................................................... 

nr PESEL:  .........................................  

 
Oferta 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania o nazwie: 
„Recenzenci planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego 

i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska – etap końcowy” 
 
składam ofertę na stanowisko recenzenta* ………………………………………………. 

i oferuję wykonanie zamówienia za kwotę…....................................... złotych brutto,  

(słownie) …................................................................................................................... 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zaproszeniu do złożenia 

oferty i akceptuję termin płatności. 

 
Oświadczam, że: 
- zapoznałem (zapoznałam) się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń; 
- spełniam wszelkie wymogi dotyczące niniejszego postępowania 
- zapoznałem (zapoznałam) się z projektem umowy i nie wnoszę do jej treści zastrzeżeń; 
- nie pozostaję z żadnym z wykonawców projektów planów ochrony w takim stosunku prawnym 

lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. 
 

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

podpis Wykonawcy 
 
 
 
                                                 
* wpisać: pierwszego, drugiego, trzeciego lub czwartego 
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Załącznik 2 
 

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

Pieczęć lub imię, nazwisko  
i adres Wykonawcy 

 

 
INFORMACJA NA TEMAT WIEDZY I DOŚWIADCZENIA 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie o nazwie „Recenzenci 
planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja 
Wigierska – etap końcowy” składam informację na temat mojej wiedzy i doświadczenia: 
 
 

Imię i nazwisko 
kandydata na 
recenzenta 

 

Kandydat na recenzenta 
(wpisać: pierwszego, 
drugiego, trzeciego lub 
czwartego) 

 

Stopień naukowy,  
w jakiej dziedzinie 

 

Specjalności badawcze 
 

Doświadczenie w 
zakresie swoich 
specjalności – liczba lat, 
miejsce zatrudnienia 
i/lub uczestnictwo w 
zespołach badawczych 

 

Prace naukowo-
badawcze lub studialne 
zrealizowane w zakresie 
swoich specjalności (co 
najmniej dwie)* 

 

Recenzowane publikacje 
naukowe w zakresie 
swoich specjalności (co 
najmniej dwie)* 

 

 
 
 

..............................  dnia ....................                                                                
 

................................... 
Podpis  Wykonawcy 

 

 
* Należy wymienić prace i/lub publikacje dotyczące obszaru Polski  
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Załącznik 3 
 
PROJEKT UMOWY. Wzór dla całości zadania, stosowany będzie odpowiednio do ewentualnych 
umów na zadania częściowe 
 

Umowa nr OPIK 37-1 – 16/14- 
z dnia …………….. roku 

 
Zawarta w Krzywem pomiędzy: 
Wigierskim Parkiem Narodowym zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Jacka 
Karola Łozińskiego - dyrektora WPN, 
a ………….......................................................................................……. zwanym dalej Wykonawcą. 

 
§ 1  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi recenzenta projektów planów ochrony 
Wigierskiego Parku Narodowego i specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wigierska 
(PLH200004) na końcowym etapie tworzenia tych dokumentów, w zakresie 
……………………………………………………………………………………… . 

 

§ 2 

1. Podstawowym zadaniem recenzenta będzie opiniowanie prawidłowości i jakości realizacji 
projektów planów wymienionych w § 1. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących prac: 
a) uczestnictwo w procesie tworzenia dokumentacji  jako obserwator, z prawem zabierania 

głosu, wyrażania opinii, proponowania zmian i innych rozwiązań, wskazywania metod i 
sposobów rozwiązywania ewentualnych problemów oraz metod i sposobów uzupełniania 
brakujących informacji; 

b) udział w spotkaniach dyskusyjnych – warsztatach; 
c) udział, jeżeli Zamawiający tego zażąda, w spotkaniach roboczych z wykonawcami planów 

oraz innych spotkaniach i naradach dotyczących realizacji projektów planów; 
d) udzielanie indywidualnych konsultacji wykonawcom projektów planów i Zamawiającemu;  
e) sporządzenie końcowych recenzji następujących projektów: 

 planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego; 
 planu ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wigierska (PLH200004) w 

części poza granicami Wigierskiego Parku Narodowego. 
3. Recenzje będą sporządzane oddzielnie przez każdego recenzenta. 
4. Opinie i recenzje będą dotyczyły w szczególności zgodności realizowanych zadań przez 

wykonawców projektów planów z: 
a) posiadaną przez Wykonawcę wiedzą w dziedzinach które stanowią jego specjalności 

badawcze; 
b) zakresem prac stanowiącym załącznik nr 1 do umowy; 
c) zapisami aktów prawnych regulujących zasady tworzenia planów oraz innych aktów 

prawnych dotyczących merytorycznej strony zadań realizowanych przez wykonawców 
planów, z uwzględnieniem zmian w prawie oraz nowych regulacji prawnych pojawiających 
się w trakcie prac nad planami. 
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5. Opinie mogą mieć formę ustną lub pisemną. O formie opinii decyduje Zamawiający.  Recenzje 
mają mieć formę pisemną. 

 
§ 3 

Prace te są świadczone i finansowane w ramach projektów: 
 POIS.05.03.00-00-275/10 „Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i  obszaru  Natura 

2000 Ostoja Wigierska”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, w ramach działania 5.3 priorytetu V; 

 61/2013/Wn-10/OP-IN-PS/D „Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 
2000 Ostoja Wigierska – współfinansowanie”, dofinansowanego ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 
§ 4 

1. Opracowania i inną dokumentację podlegającą opiniowaniu lub recenzowaniu Zamawiający 
dostarczy Wykonawcy na swój koszt.  

2. Wszystkie niezbędne do wykonania umowy materiały, koszty przejazdów i wyżywienia 
Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie. 

3. Opinie i recenzje będą wykonane w terminie do 14 dni od daty dostarczenia wymaganej 
dokumentacji. 

 
§ 5 

Wykonawca oświadcza, że nie pozostaje lub nie pozostawał w relacjach z wykonawcami projektów 
planów, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, a zwłaszcza nie 
pozostają z żadnym z wykonawców projektów planów ochrony w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. 
 

§ 6 
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 30 listopada 2014 roku. 

 
§ 7 

1. Za wykonanie czynności przewidzianych w § 1 Umowy, Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie w kwocie ……….............................................................. zł brutto 
(słownie….........................…………...........................……………….…….. złotych). 

2. Zapłata nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę rachunku lub faktury i merytorycznej tych 
dokumentów, w formie przelewu na rachunek bankowy nr 
…………………………..……….……………………………………….. , w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania rachunku lub faktury przez Zamawiającego. Za  dzień zapłaty strony uznają 
dzień złożenia przelewu bankowego.  

 
§ 8 

Zamawiający zobowiązuje się do udzielania wszelkich informacji dotyczących przedmiotu 
zamówienia. 
 

§ 9 
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
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okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 10 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca 
będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary 
umownej z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub wstrzymania się z zapłatą 
wynagrodzenia końcowego do czasu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną 
ofertą.  

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 
aneksu podpisanego przez obie strony. 

3. W przypadku zaistniałego sporu będzie go rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
 
 
 

.........................................     ............................................... 
   Zamawiający            Wykonawca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


