Goniądz: Usługa w zakresie przeprowadzenia audytu projektu LIFE 08 NAT/PL/000511
Securing the population of Aquila clanga in Poland: preparation of the National Action
Plan and primary site conservation
Numer ogłoszenia: 441586 - 2012; data zamieszczenia: 09.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie , ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie,
tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie
przeprowadzenia audytu projektu LIFE 08 NAT/PL/000511 Securing the population of
Aquila clanga in Poland: preparation of the National Action Plan and primary site
conservation.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest: Usługa w zakresie przeprowadzenia audytu projektu LIFE 08
NAT/PL/000511 Securing the population of Aquila clanga in Poland: preparation of the
National Action Plan and primary site conservation, zwana dalej projektem W ramach
projektu Wykonawca będzie zobowiązany do: Dokonania dwuetapowego audytu projektu
LIFE 08 NAT/PL/000511 Securing the population of Aquila clanga in Poland: preparation of
the National Action Plan and primary site conservation Pierwszy etap obejmuje wstępną
analizę całości dokumentacji związanej z projektem pod kontem zgodności z prawem polskim
oraz obowiązkami nałożonymi na beneficjentów umowami z: Komisją Europejską nr LIFE 08
NAT/PL/000511; umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej dnia 16.10.2009r. nr 511/2009/Wn 10/OP-RE-LF/D oraz umowy z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: umowa z dn. 23.04.2010 nr
029/10/B-OP/WK-951/D, umowa z dn. 23.04.2010 nr 030/10/B-EB/PE-951/D, umowa z dn.
23.04.2010 nr 031/10/B-EE/PO-951/D, umowa z dn. 19.04.2010 nr 023/10/B-EB/PE-956/D,
umowa z dn. 19.04.2010nr 024/10/B-EB/PE-956/D. Pierwszy etap powinien zostać
zakończony do dnia 31.12.2012roku. W tym dniu powinien również zostać złożony
Zamawiającemu wstępny raport. Drugi etap obejmuje wykonanie audytu projektu LIFE 08
NAT/PL/000511 Securing the population of Aquila clanga in Poland: preparation of the

National Action Plan and primary site conservation, prowadzonego w oparciu o: umowę z
Komisją Europejską nr LIFE 08 NAT/PL/000511; umowę z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dnia 16.10.2009r. nr 511/2009/Wn 10/OP-RELF/D oraz umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
umowa z dn. 23.04.2010 nr 029/10/B-OP/WK-951/D, umowa z dn. 23.04.2010 nr 030/10/BEB/PE-951/D, umowa z dn. 23.04.2010 nr 031/10/B-EE/PO-951/D, umowa z dn. 19.04.2010
nr 023/10/B-EB/PE-956/D, umowa z dn. 19.04.2010nr 024/10/B-EB/PE-956/D. Sprawdzenia
zgodność kosztów z przepisami prawa krajowego i zasadami rachunkowości i zaświadcza, że
wszystkie koszty poniesiono zgodnie z niniejszą umową o udzielenie dotacji. Sprawdzenia
źródeł finansowania projektu, a w szczególności czy współfinansowanie nie pochodzi z
innych instrumentów finansowych Unii. Praca, która ma zostać wykonana, musi być zgodna z
wytycznymi dostarczonymi przez Komisję i odpowiadać przedstawionemu w nich formatowi.
Sporządzenie sprawozdania z audytu wraz z opinią o projekcie. Termin realizacji
zamówienia: 30 września 2013 roku, na terenie miejscowości Goniądz, gdzie w siedzibie
zamawiającego zostanie udostępniona niezbędna dokumentacja..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.21.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.09.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert
zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1.000 PLN. Wadium wnosi się w formach
określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek
bankowy 12 8769 0002 0000 6565 2000 0020 SBR. Szepietowo PTAKI POLSKIE ul.
Dolistowska 21 19-110 GONIĄDZ z dopiskiem na przelewie wadium - audyt projektu LIFE
08 NAT/PL/000511 Natomiast dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w innej formie
niż pieniężna oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie z
dopiskiem Wadium pod nazwą jak wyżej natomiast kopię zamieścić w ofercie.
III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW



III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunków w tym względzie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe
warunki udziału w postępowaniu - udokumentują wykonanie w ciągu trzech lat
przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech
zrealizowanych, niezależnych od siebie projektów polegających na
przeprowadzeniu audytu projektu współfinansowanego przez Komisję
Europejską o wartości co najmniej 1 mln złotych brutto łącznie. Wykonawca
nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie
zamówienia. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym
mowa musi być wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający następujące dane:
przedmiot zamówienia, daty wykonania usług, wartość zrealizowanych usług,
odbiorców usług - załącznik nr 3 do oferty oraz dokumenty potwierdzające, że
powyższe usługi zostały wykonane należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunków w tym względzie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o Zamawiający nie stawia warunków w tym względzie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia warunków w tym względzie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:





III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia




wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany postanowień umowy w zakresie terminu
realizacji audytu w przypadku wydłużenia czasu trwania projektu o czas niezbędny do
realizacji zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://www.orlikgrubodzioby.org.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Stowarzyszenie Ptaki Polskie ul. Dolistowska 21 19 - 110 Goniądz.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 19.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Biuro Stowarzyszenia, ul. Dolistowska 21, 19-110
Goniądz.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Umowa z Komisją Europejską nr LIFE 08
NAT/PL/000511;Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej dnia 16.10.2009r. nr 5112009Wn 10OP-RE-LFD Załącznik nr 6., Umowy z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: umowa z dn.
23.04.2010 nr 02910B-OPWK-951D, umowa z dn. 23.04.2010 nr 03010B-EBPE-951D,
umowa z dn. 23.04.2010 nr 03110B-EEPO-951D, umowa z dn. 19.04.2010 nr 023/10/BEBPE-956D, umowa z dn. 19.04.2010 nr 02410B-EBPE-956D..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

