
 

Warszawa, dnia  22 lutego 2022 r. 

Zapytanie ofertowe 
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Zamawiający 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 
02-958 Warszawa 

Tryb udzielenia zamówienia  

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, 
udzielanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25), pn.: inwentaryzacja 
przyrodnicza w zakresie fauny oraz ocenienie planowanego podniesienia poziomu lustra wody w 
Jeziorze Wilanowskim o 40 cm z poziomu 82,40 m n.p.m (obowiązujące pozwolenie wodno-prawne) do 
82,80m n.p.m. (planowany poziom podniesienia poziomu lustra wody na które konieczne będzie 
uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego) na okoliczną faunę. Znak sprawy DAS.2402.1.MŻ.2022 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Kod CPV:  
a) 90721700-4 – usługi ochrony gatunków zagrożonych 
b) 90714000-5 – audyt środowiskowy 
c) 90721000-7 – usługi związane z bezpieczeństwem środowiska 
d) 90721100-8 – usługi ochrony krajobrazu 

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu został zawarty w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego oraz we 
Wzorze umowy zawarty w załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego. 

2. Termin wykonania zamówienia : 

2.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia od daty podpisania umowy do 
dnia 15 grudnia 2022 r.  

2.2. Przekazanie gotowego dzieła odbędzie się w formie protokolarnej. Wykonawca zobowiązuje się 
przekazać do konsultacji gotowe dzieło na 14 dni przed datą końcową umowy (tj. nie później niż 
1 grudnia). Zleceniodawca w ciągu 7 dni przekaże wszelkie uwagi zleceniobiorcy.  

3. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z oferentami: 
Maciej Żołnierczuk, e-mail: mzolnierczuk@muzuem-muzuem.pl, tel. 512 998 334 

4. Warunki udziału w postępowaniu  

4.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: 

4.1.1 Co najmniej 5 zamówień (umowy) w zakresie wykonania inwentaryzacji przyrodniczych 
zawierających analizę fauny.  

Należy załączyć dowody, że powyższe zamówienia (umowy)  zostały wykonane należycie: 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia 
(umowy) były wykonywane. 

Przez jedno zamówienie (umowę) wykonania inwentaryzacji przyrodniczych zawierających analizę 
fauny - należy rozumieć dokumentację stanu istniejącego fauny na terenie opracowania 
obejmującego następujące komponenty: 
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a) bezkręgowce, 
b) ichtiofauna, 
c) herpetofauna (płazy i gady), 
d) ornitofauna (ptaki), 
e) chiropterofauna (nietoperze), 
f) pozostała teriofauna lądowa i wodna (w tym gatunki obce, inwazyjne). 

4.1.2 co najmniej 2 zamówienia (umowy) na sporządzenie ekspertyz bądź opinii o oddziaływaniu na 
środowisko odnoszących się do obiektów hydrologicznych w zakresie fauny (np. do Raportów o 
Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko). 
Należy załączyć dowody, że powyższe zamówienia (umowy)  zostały wykonane należycie: 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia 
(umowy) były wykonywane. 
Przez jedno zamówienie (umowę) na sporządzenie ekspertyzy bądź opinii do Raportu o 
oddziaływaniu na środowisko odnoszących się do obiektów hydrologicznych - należy rozumieć 
dokument, którego treść jest zgodna z wymogami opisanymi w Obwieszczenia Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.2373) i odnosi się 
do obiektów hydrologicznych wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Należy przy tym podkreślić, że treść ekspertyzy bądź opinii musiała w sposób bezpośredni 
odnosić się do fauny. 

4.2 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, jeżeli wykaże, , iż do realizacji przedmiotu 
zamówienia skieruje osoby wykazujące się odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem tj.: 

a) posiada ukończone studia o profilu przyrodniczym, którego program były włączone zajęcia 
dot. fauny 

b) posiada ukończone szkolenia i/lub certyfikaty tożsame z przedmiotem zamówienia 
c) posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert przy realizacji co najmniej 5 zamówień (umowy) w zakresie wykonania 
inwentaryzacji przyrodniczych zawierających analizę fauny oraz 2 zamówienia (umowy) na 
sporządzenie ekspertyz bądź opinii o oddziaływaniu na środowisko odnoszących się do 
obiektów hydrologicznych w zakresie fauny (np. do Raportów o Oddziaływaniu 
Przedsięwzięcia na Środowisko). 

Zamawiający określając wymogi dla ww. osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza 
odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65). 

5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  

5.1. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „Cena” (C):  Sposób obliczenia 

(liczba punktów oferty ocenianej) = (cena ryczałtowa(brutto) najniższa/ cena ryczałtowa (brutto) 
badanej oferty)*100 

5.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość  punktów w 
ramach wyżej określonych kryteriów oceny ofert. 



 

5.3. Obliczenia przyznawanych punktów dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

5.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybierze ofertę z najniższą ceną.  

6. Miejsce i termin składania ofert:  

6.1. Oferty proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: mzolnierczuk@muzeum-wilanow.pl  
6.2. W tytule maila należy wpisać: Oferta - Znak sprawy: DAS.2402.1.MŻ.2022 
6.3. Termin składania ofert: do 3 marca 2022 r. do godz. 12:00  

7. Informacje dodatkowe: 

7.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
7.2. Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 
7.3. Do oferty prosimy dołączyć: 

7.3.1. wykaz wykonanych usług (umów) w zakresie odpowiadającym warunkowi określonemu  w ust. 
4 pkt 4.1 niniejszego zapytania ofertowego - o treści określonej w załączniku nr 3 do 
niniejszego zapytania ofertowego, 

7.3.2. wykaz osób w zakresie odpowiadającym warunkom określonym w ust. 4 pkt 4.2 niniejszego 
zapytania ofertowego - o treści określonej w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania 
ofertowego, 

7.3.3. informację RODO o treści określonej w załączniku nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. 
7.4. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający, w celu uzyskania najlepszych warunków realizacji 

zamówienia, podejmie negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, 
7.5. Wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania do 

zawarcia umowy ze Wykonawcą. 
7.6. Złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru stanowiącego 

załącznik do zapytania ofertowego. 
7.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania zamówienia w każdym czasie 

bez podania przyczyn. 
7.8. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu zostanie zamieszczona na stronach BIP Muzeum. 

8. Załączniki: 
1) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty 
2) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia 
3) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wykaz osób 
4) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wykaz usług (umów) 
5) Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – wzór umowy 
6) Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – informacja RODO 

ZATWIERDZAM 

Paweł Jaskanis 
Dyrektor 
Muzeum Pałacu Króla Jana III  
w Wilanowie  
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