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Toruń, 02.08.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/AND/NP/2018 

 

dotyczące złożenia oferty na: „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przyrodniczego dla realizacji inwestycji 

pod nazwą: „Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury na 

nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Andersa”. 

  

zgłoszone do dofinansowania w ramach: RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego Oś priorytetowa: 

1.Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu; Działanie  1.4 Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości; Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń 

 

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach formalnych i proceduralnych:  

1) Wojciech Górny – Kierownik 

e-mail: wojciech.gorny@tarr.org.pl 

 

w kwestiach merytorycznych 

2) Marzena Bednarska – Starszy Specjalista 

e-mail: marzena.bednarska@tarr.org.pl 

 

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020. Zamówienie stanowiące 

przedmiot niniejszego zapytania jest zgłoszone do dofinansowania w ramach RPO Województwa Kujawsko 

- Pomorskiego Oś priorytetowa: 1.Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu; 

Działanie  1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości; Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz 

rozwoju gospodarczego  

W ramach postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert 

wariantowych. 

IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kod CPV 

71621000-7 - Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej 

77211300-5 - Usługi selekcji drzew 

mailto:wojciech.gorny@tarr.org.pl
mailto:marzena.bednarska@tarr.org.pl
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77231100-9 - Usługi zarządzania zasobami leśnymi 

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów 

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiotem zamówienia jest: : „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przyrodniczego dla realizacji 

inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury 

na nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Andersa”.  

Celem powołania Inspektora nadzoru przyrodniczego jest kontrola i nadzór nad wykonywanymi pracami 

budowlanymi, tak aby zadania były realizowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska 

i ochrony przyrody oraz właściwymi decyzjami administracyjnymi. Ponadto nadzór przyrodniczy ma na celu 

ograniczenie strat w środowisku. 

 

Wymagania ogólne i szczegółowe w ramach realizacji zadań Inspektora Nadzoru przyrodniczego znajdują 

się w OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) stanowiącym Załącznik nr. 1 do nn zapytania. 

 

Wgląd w dokumentację projektu budowlanego i wykonawczego możliwy w siedzibie Zamawiającego. 

Wszelkich niezbędnych, dodatkowych informacji a także planów terenu, dokumentacji projektowej i 

wykonawczej  itp.  prosimy  kierować  do  ww.  osób. Zamawiający sugeruje dokonanie wizji lokalnej na 

obszarze objętym inwestycją w porozumieniu z Zamawiającym 

 

 

VI) WYMAGANIA CO DO WYKONAWCY (PERSONEL) 

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Dysponuje osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że do realizacji zamówienia skieruje co najmniej: 

1) Inspektor nadzoru przyrodniczego - wymagane wykształcenie wyższe umożliwiające prowadzenie 

nadzoru przyrodniczego oraz co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w ramach nadzoru 

przyrodniczego w tym co najmniej:  

1) 2-ch zakończonych inwestycji, których przedmiotem był nadzór przyrodniczy; 

VII. WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej w zapytaniu 

ofertowym, jeżeli ustawy lub inne akty prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. Ocena spełnienia ww. warunku 

zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego.  

 

2. Posiadania doświadczenia w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie stawia 

w tym zakresie szczegółowych wymagań. Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  
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4. Jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający 

uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej związanej z prowadzoną działalnością (zwanej dalej polisą), które spełnia następujące warunki:  

a) limit odpowiedzialności w polisie nie mniejszy niż 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia,  

b) polisa musi obejmować ochronę odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Inspektora, jego 

podwykonawców oraz zatrudnione przez niego osoby w mieniu będącym własnością lub znajdującym się 

pod kontrolą Zamawiającego. 

c) okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w całości okres realizacji prac określonych w Kontrakcie 

Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie Złożonych przez Wykonawcę 

dokumentów potwierdzających, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na powyższych 

warunkach. 

 

VIII. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Miejsce budowy położone jest w Toruniu przy ul. Andersa i ul. Poznańskiej - obręb 70, obręb 75 

 

Datą rozpoczęcia zadań związanych z realizacją zamówienia jest data podpisania umowy z NP, a czas 

trwania Umowy określony jest do terminu wykonania odbiorów końcowych związanych z upływem gwarancji 

na roboty budowalne (5 lat) (z zastrzeżeniem postanowień umowy).  Okres realizacji kontraktu na roboty 

budowalne planowany jest na 9 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawca robót budowalnych. 

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY 

W procesie wyboru Wykonawcy pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria: 

1. Cena (C) - 100% (maksymalnie 100 pkt.), 

 

Sposób wyliczenia punktacji: 

1. Kryterium cenowe.  

Ocenie podlegać będzie całkowita cena brutto wykazana na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego. Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru: 

 

 C – łączna ocena oferty  

 

      najniższa oferowana cena  

C =    ________________________          x 100 pkt  

         cena badanej oferty 

 

Cena Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Maksymalna liczba punków: 100 

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kopie referencji, umów, 

protokołów odbioru usług, świadectw pracy, listów polecających, itp.). 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą punktację końcową.  

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Oferentów takiej samej najwyższej ilości punktów, 

Zamawiający wezwie tych Oferentów do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
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dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zadeklarowane  

w złożonych pierwotnie ofertach.  

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Do formularza ofertowego należy dołączyć: 

1) odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – jeżeli dotyczy; 

2) pełnomocnictwo do podpisania oferty lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa – jeżeli 

dotyczy;  

3) dokument/y potwierdzający/ych, ze jest wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w ramach prowadzonej działalności na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. 

4) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3; 

 

2. Kompletną ofertę wraz z dołączonymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie  

z dopiskiem:  

„Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przyrodniczego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa 

Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury na nieruchomości gruntowej 

położonej w Toruniu przy ul. Andersa” 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 2/AND/NP/2018 

Nie otwierać przed 13.08.2018 r. godz. 11.00. 

 

3. Oferty można składać osobiście w sekretariacie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,  

ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 lub przesłać 

pocztą na podany adres.  

4. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim. 

5. Termin związania ofertą wynosi 14 dni. 

6. Termin: oferty należy składać najpóźniej do 13.08.2018 roku do godziny 10.30. 

7. O terminie złożenia decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego. 

8. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. 

9. W przypadku gdy Oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą 

wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy 

Zamawiający wyznaczy Oferentowi odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków 

informując jednocześnie, że nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało 

nieuwzględnieniem oferty w części dotkniętej wadą lub też odrzuceniem oferty jeżeli taki skutek 

powoduje wada oferty. Zamawiający nie ma obowiązku wzywania Oferenta do uzupełnienia braków 

dokumentów, oświadczeń jeżeli mimo ich złożenia oferta podlegałaby odrzuceniu.  

 

XI. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY, TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY: 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania 

koperty lub brak którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym 

miejscu niż wskazane w niniejszym zaproszeniu. 
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2. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, a także oferty których braki 

zostały usunięte w trybie określonym w rozdziale X.  

3. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana osobiście, 

e-mail lub pocztą tradycyjną Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Informacja  

o wyborze Wykonawcy zostanie opublikowana na BIP Zamawiającego  

4. W przypadku gdy wartość oferty przedstawionej w odpowiedzi na zapytanie będzie wyższa od 

zaplanowanej w budżecie projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Oferentem, który 

przedstawi najkorzystniejszą ofertę. W sytuacji gdy Oferent nie wyrazi zgody na zmniejszenie ceny 

wówczas Zamawiający odrzuca jego ofertę i do negocjacji zaprasza kolejnego Oferenta, który 

przedstawił najkorzystniejszą ofertę. W przypadku braku innych ofert Zamawiający uzna postępowanie 

za nierozstrzygnięte. 

5. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na warunkach 

określonych przez Zamawiającego (wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania 

ofertowego). 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w stosunku do treści niniejszej oferty  

w przypadku: 

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia, 

b) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie lub sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, 

c) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy w związku z 

potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji projektu,  

d) zmiany umowy o dofinasowanie projektu zawartej z Instytucją Zarządzającą.  

Wykonawca może nie wyrazić zgody na zmianę zaproponowaną przez Zamawiającego co skutkować 

będzie rozwiązaniem umowy z dniem oznaczonym jako data wejścia w życie proponowanej zmiany. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości 

środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia. 

8. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują, osobiście, faksem, pocztą lub drogą elektroniczną, z wyłączeniem Formularza 

ofertowego wraz z załącznikami składanymi w oryginale, w formie pisemnej. 

9. Odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego zostaną opublikowane na BIP Zamawiajacego. 

 

XII. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.).  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania 

niniejszego zapytania.  
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XIII. ZAŁĄCZNIKI 

  

1) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) (zał. 1 do zapytania) 

2) Plansza zbiorcza dotycząca inwestycji. (zał. 1) 

3) Formularz ofertowy (Zał. 2) 

4) Oświadczenie o spełnieniu warunków (Zał. 3) 

5) Projekt umowy z Inspektorem Nadzoru przyrodniczego (zał. 4) 

6) Skan Decyzji administracyjnych 

 


