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 ZAPYTANIE OFERTOWE 

"Wykonanie nasypów żwirowych i z rumoszu skalnego  

w korycie potoku Trzebuńka" 

 

dotyczy projektu: 

„Aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką 

PLH120093 i dopływach Raby”  

Zadanie 1.1.: Potok Trzebuńka - podniesienie poziomu dna, odbudowa mikrosiedlisk dogodnych dla 

cennych gatunków ryb, likwidacja dwóch progów wodnych,  

współfinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: 

„Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, numer umowy o dofinansowanie MFEOG.07.02.03-50-

0086/21-00 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

 

Zamawiający: 

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 

ul. Józefitów 4/5 

30-039 Kraków 
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Kraków, dn. 08.09.2022 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 

ul. Józefitów 4/5 

30-039 Kraków 

KRS: 0000060308  

REGON: 350524261 

NIP: 6761021929 

 

Adres do korespondencji: 

ul. Sikorskiego 5 lok. 1.3 

32-020 Wieliczka 

 

II. Okres realizacji zamówienia 

40 dni od dnia podpisania umowy  

III. Termin składania ofert 

22.09.2022 godz. 9.00. 

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.  

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w bazie konkurencyjności. 

Po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający zaprosi podmiot, który uzyska 

najwyższą ocenę w postępowaniu do podpisania umowy.  

IV. Miejsce i sposób składania ofert: 

Podpisaną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 

do niniejszego Zapytania i dostarczyć:  

za pośrednictwem bazy konkurencyjności 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: patrycja.fwie@gmail.com 

za pośrednictwem poczty, kuriera na adres korespondencyjny: Fundacją Wspierania Inicjatyw 

Ekologicznych ul. Sikorskiego 5 lok. 1.3, 32-020 Wieliczka 

z dopiskiem (na kopercie; w przypadku poczty elektronicznej - z tytułem): 

"Wykonania nasypów żwirowych i z rumoszu skalnego w korycie potoku Trzebuńka" – OFERTA 

W przypadku ofert składanych elektronicznie wszystkie dokumenty (formularz ofertowy, 

dokumenty rejestracyjne, pełnomocnictwa, oświadczenia, etc.) powinny być zeskanowane w 

postaci załącznika w formacie PDF. 
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V. Ocena ofert 

Zamawiający dokona oceny ofert, spełniających warunki określone zapytaniu, na podstawie 

następujących kryteriów: 

Najniższa cena – 100% wagi oceny    

VI. Przedmiot Zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2021. 

Zamówienie jest planowane do realizacji w ramach projektu pn. „Aktywna ochrona zagrożonych 

gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 i dopływach Raby” Zadanie 

1.1.: Potok Trzebuńka - podniesienie poziomu dna, odbudowa mikrosiedlisk dogodnych dla cennych 

gatunków ryb, likwidacja (zasypanie) dwóch progów wodnych, współfinansowanego ze środków 

Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany 

klimatu”, numer umowy o dofinansowanie MFEOG.07.02.03-50-0086/21-00 oraz Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia został określony w OPZ, ekspertyzie i na mapach 

stanowiących załączniki nr 2, 7 i 8 do Zapytania.  

VII. Kwota jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zadania  

175 000 zł brutto 

VIII. KODY CPV Zamówienia   

45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej 

IX. Oferta powinna zawierać  

Wypełniony wzór formularza ofertowego (załącznik 1) 

Wypełnione wzory oświadczeń (załączniki 3-5) 

X. Pozostałe warunki 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. Zamawiający nie przewiduje w 

ramach zadania zamówień uzupełniających. Minimalny okres ważności oferty wymagany przez 

Zamawiającego wynosi 45 dni. 

Dopuszcza się negocjację cen.  

XI. Warunki udziału w postępowaniu 

Udzielenie zamówienia realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego 

traktowania Wykonawców, w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2021. 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:  
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a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika 

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione  wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 

pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

XII. Warunki postępowania, zmiany umowy 

Zamawiający przewiduje (oprócz przypadków, o których mowa w „Rozdział 3 – Zmiany umowy” 

wytycznych) możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści 

wybranej oferty, dotyczących przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz terminu 

realizacji umowy i terminu płatności, w szczególności w przypadku: 

1) zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w 

umowie, 

2) zmian powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie, w tym obowiązującej stawki 

podatku VAT,  

3) dokonania określonych czynności przez organy administracji państwowej, w tym organy 

administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność 

wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej 

umowy, wpływających na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia.  

4) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron, 

których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają 

realizację Umowy, takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, siły wyższe 

natury, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem 

zabezpieczeń antyterrorystycznych, 

5) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

6) zmiany z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem koronowirusa COVID-19 

(wywołanego wirusem SARS-CoV-2) które mogą wpłynąć lub wpływają na należyte 

wykonanie umowy – zmiana dotyczyć może terminu wykonania zamówienia, zmiana zakresu 

świadczenia Wykonawcy, zmiana wynagrodzenia oraz warunków płatności. 

7) zmiany z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków epidemii koronawirusa 

COVID-19 (wywołanego wirusem SARS-CoV-2) – zmiana dotyczyć może terminu 

wykonania zamówienia, zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, zmiana wynagrodzenia 

oraz warunków płatności. 

8) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy związku z wprowadzeniem obostrzeń, zakazów 

lub nakazów przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, 

samorządowej z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem koronowirusa COVID-19 

(wywołanego wirusem SARS-CoV-2) jak i skutków epidemii koronawirusa COVID-19 które 

mogą lub wpływają na sposób i/lub zakres realizacji przedmiotu umowy – o czas wystąpienia 

tych okoliczności (obostrzeń, zakazów lub nakazów). 

9) ze względów organizacyjnych lub technicznych nie było możliwe przystąpienie do wykonania 

umowy lub nie było możliwe jej wykonanie w terminie pierwotnie przewidzianym w umowie 
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z powodu udokumentowanych warunków hydrologicznych uniemożliwiających prowadzenie 

prac we wskazanym terminie. 

XIII. Informacje dodatkowe 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia udziela:  

w części formalnej: Patrycja Kosyło tel. 607358222, e-mail: patrycja.fwie@gmail.com 

 w części merytorycznej: Joanna Wójcik tel. 790369936, e-mal: joannadw@op.pl 

 
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz stronie internetowej  www. 

https://rzeki-natura2000.fwie.pl/ 

Jeżeli kwota oferty będzie przewyższać kwotę jaką posiada Zamawiający na realizację zadania, 

możliwe jest odstąpienie od Zapytania.  

XIV. Wykaz załączników 

 Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 

 Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia 

 Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 Załącznik nr 4: Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia 

obowiązków informacyjnych wynikających z RODO 

 Załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawcy o braku istnienia podstaw do wykluczenia  

z postępowania 

 Załącznik nr 6: Umowa (wzór) 

 Załącznik nr 7: Przedmiar robót i rysunki pryzm do wykonania  

 Załącznik nr 8: Mapa - lokalizacja działań i działki_Trzebuńka  

 Załącznik nr 9: Protokół odbioru robót (wzór). 
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