
 

 

Poznań, 8 września 2017 r. 
 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

w trybie określonym w art. 70
1
 Kodeksu cywilnego 

na dostawę pułapki harfowej do chwytania nietoperzy 
 
I. Postanowienia wstępne 

1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 701 i 703–705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 
Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459 z późn. zm.). 

2. Organizatorem przetargu jest Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”  
z siedzibą przy ul. Stolarskiej 7/3, 60-788 Poznań, zwane dalej „Towarzystwem”. 

3. Przetarg organizowany jest w związku z projektem „Ekspertyzy dotyczące 
wykorzystywania przez nietoperze oraz stanu i zagroŜeń najwaŜniejszych znanych 
schronień tych zwierząt na terenie Wielkopolski oraz specjalistyczny sprzęt do 
monitoringu”, dofinansowanym przez WFOŚiGW w Poznaniu. 

 
II. Przedmiot przetargu 

1. Przedmiotem przetargu jest dostawa składanej pułapki harfowej do chwytania nietoperzy. 

2. Pułapka, będąca przedmiotem przetargu, 

1) musi mieć następujące parametry techniczne: 
a) być pułapką samodzielnie stojącą (moŜliwość jej wieszania moŜe być opcjonalna), 
b) być trzy- lub czterorzędowa, 
c) minimalna powierzchnia łowna: 3,0 m2, maksymalna 5 m2, 
d) maksymalna waga: 20 kg, 
e) gwarancja producenta lub sprzedawcy min. 12 miesiące, 
f) dołączona instrukcja lub schemat montowania; 

2) wskazane jest, by miała następujące cechy, które będą dodatkowo punktowane przy 
ocenie oferty: 
a) powierzchnia łowna od 4 do 5 m2, 
b) moŜliwie niewielka waga, 
c) kieszeń na nietoperze wykonana z materiału syntetycznego, 
d) kieszeń na nietoperze zabezpieczona od góry fartuchami utrudniającymi wylot 

nietoperzy, 
c) moŜliwość zapakowania elementów konstrukcyjnych w jedną lub dwie paczki, 

których suma rozmiarów (długość + szerokość + wysokość) nie przekracza 158 cm; 

3. Do zakresu przedmiotu zamówienia zalicza się równieŜ dostarczenie wymienionej  
w ust. 2 pułapki do siedziby Towarzystwa, wskazanej w punkcie I.2 niniejszego 
Ogłoszenia. 

 

III. Termin i miejsce złoŜenia oferty 

1. Oferenci powinni złoŜyć oferty do dnia 19.09.2017 r., do godz. 12:00. 
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1) w formie papierowej w biurze Towarzystwa pod adresem wskazanym w ust. I.2  
(liczy się czas wpływu oferty do biura) lub 

2) w formie elektronicznej pod adresem biuro@salamandra.org.pl (liczy się czas 
wpłynięcia oferty na serwer pocztowy Towarzystwa). 

2. Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi 19.09.2017 r. o godz. 12.30 w biurze Towarzystwa. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Towarzystwo przystąpi do ich badania pod względem 
zgodności z warunkami przetargu. 

 
IV. Termin związania ofertą i realizacji zamówienia 

1. Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złoŜenia oferty. 

2. Oferent zobowiązuje się dostarczyć zakupioną pułapkę oraz fakturę za jej zakup  
w czasie nie dłuŜszym niŜ 28 dni od podpisania umowy i otrzymania wpłaty. 

 
V. Warunki przetargu 

1. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy są uprawnieni do wykonywania 
działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia  
i dysponują moŜliwością jego realizacji, przy czym złoŜenie oferty traktuje się jako 
równowaŜne złoŜeniu oświadczenia o spełnieniu tego warunku. 

2. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim lub angielskim oraz zawierać: 

1) imię i nazwisko lub nazwę oferenta oraz jego adres i dane kontaktowe (telefon, e-mail); 

2) wynagrodzenie brutto za dostawę detektora będącego przedmiotem przetargu 
(Towarzystwo nie moŜe być obciąŜone Ŝadnymi dodatkowymi kosztami związanymi z 
zakupem, np. cłem czy kosztami transportu); 

3) informacje dotyczące parametrów technicznych oferowanej pułapki, umoŜliwiające ocenę 
spełnienia wymagań i parametrów określonych w ustępie II.2 niniejszego Ogłoszenia. 

3. Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Marta Kepel, tel. 508898120, e-mail: 
marta@salamandra.org.pl. 

4. W przetargu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Towarzystwo i oferenci przekazują 
drogą pisemną lub elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

5. Warunki przetargu określone niniejszym Ogłoszeniem udostępnione są na stronie 
internetowej Towarzystwa: http://salamandra.org.pl/zamowieniapubliczne.html. 

 
VI. Ocena ofert 

1. Ocena ofert dokonana będzie w dwóch etapach. 

2. Oceny ofert dokonają osoby wyznaczone przez Towarzystwo. 

3. W pierwszym etapie, który jest jawny i odbędzie się w terminie i miejscu określonym  
w ust. III.2 niniejszego Ogłoszenia, Towarzystwo dokonuje odczytania ofert oraz sprawdza, 
czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści Ogłoszenia o przetargu.  

4. Towarzystwo odrzuca ofertę jeŜeli: 

1) została złoŜona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu; 

2) nie spełnia warunków określonych w ust. II.2 pkt 1 w oraz V.2 pkt 1 lub 2; 
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3) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Towarzystwo moŜe odrzucić ofertę, jeŜeli nie spełnia warunków określonych w ust. V.2 pkt 3; 

6. Towarzystwo moŜe wezwać oferentów, którzy nie spełnili w wymaganym stopniu 
warunku określonego w ust. V.2 pkt 3, do przesłania uzupełniających informacji  
w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania. 

7. W drugim etapie, który jest niejawny, Towarzystwo spośród nieodrzuconych w pierwszym 
etapie ofert, dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, biorąc pod uwagę kryteria: 

1) cena – do 100 punktów, przy czym 100 pkt otrzymuje oferta z najniŜszą ceną,  
a pozostałe oferty otrzymują liczbę punktów o tyle mniejszą, o ile procent (ceny 
najniŜszej) podane w nich ceny są wyŜsze od oferty najniŜszej; 

2) powierzchnia łowna od 4 do 5 m2 – 5 pkt; 

3) masa wszystkich elementów – 1 pkt za kaŜdy pełen kg poniŜej 16 kg; 

4) kieszeń na nietoperze wykonana z materiału syntetycznego – 1 pkt; 

5) kieszeń na nietoperze zabezpieczona od góry fartuchami utrudniającymi wylot – 1 pkt; 

6) moŜliwość zapakowania elementów konstrukcyjnych pułapki w paczki, dla których 
suma rozmiarów (długość + szerokość + wysokość) Ŝadnej nie przekracza 158 cm: 
a) w jedną taką paczkę – 7 pkt, 
b) w dwie takie paczki – 3 pkt. 

8. Za najkorzystniejszą Towarzystwo uzna tę ofertę, która otrzyma łącznie najwięcej punktów. 

9. W przypadku niezłoŜenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania przetargu, 
Towarzystwo uniewaŜnia przetarg. 

10. Towarzystwo moŜe takŜe uniewaŜnić przetarg w przypadkach jeśli wszystkie oferty 
spełniające warunki przetargu będą zawierały cenę wyŜszą niŜ kwota, którą na ten cel 
dysonuje Towarzystwo. 

11. Osoba lub osoby wyznaczone przez Towarzystwo po wyborze oferty najkorzystniejszej 
sporządzają protokół z przebiegu przetargu. 

12. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Towarzystwo wezwie niezwłocznie oferenta, który 
złoŜył najkorzystniejszą ofertę, do zawarcia umowy i wystawienia faktury lub faktury pro 
forma – wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie dłuŜszy niŜ 14 dni. 

13. JeŜeli oferent uchyla się od zawarcia umowy i wystawienia faktury, Towarzystwo moŜe 
zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, 
Ŝe nie upłynął termin związania ofertą.  

14. Towarzystwo niezwłocznie po wybraniu oferty albo uniewaŜnieniu przetargu powiadamia 
na piśmie oferentów o jego wyniku albo o uniewaŜnieniu przetargu, poprzez 
zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej pod adresem 
http://salamandra.org.pl/zamowieniapubliczne.html, jako załącznik do informacji o 
ogłoszeniu przetargu. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

Towarzystwo zastrzega sobie prawo do: 

1) odwołania przetargu lub uniewaŜnienia go w całości w kaŜdym czasie; 

2) Ŝądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na kaŜdym etapie przetargu; 

3) wyłącznej interpretacji zapisów Ogłoszenia. 


