ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
nr R/13/2017
na przeprowadzenie ograniczenia liczebności drapieżników obcych przy koloniach
rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 20182020
Zapytanie dotyczy realizacji projektu „Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej
Chlidonias niger na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry” (zwanego dalej
Projektem) współfinansowanego w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r.
POIS.02.04.00-00-0160/16-00).
I. ZAMAWIAJĄCY:
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin
REGON: 810681817, KRS: 0000115468
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze zapytanie ofertowe skierowane zostało na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wydanych
przez Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lipca 2017r., w ramach postępowania zgodnie z zasadą
konkurencyjności.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa i kod zgodnie z CPV:
90721700-4 – Usługi ochrony gatunków zagrożonych
1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie działań ograniczających liczebność drapieżników
obcych przy koloniach rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach
2018-2020.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Coroczne przeprowadzenie działań ograniczających liczebność populacji drapieżników obcych
(norki amerykańskiej, szopa pracza) zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie we
wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Odry
(powierzchnia 61 649 ha) w okresie od podpisania umowy do 2020 r. w terminach i według
metodyki wskazanej przez Zamawiającego. Zadanie realizowane będzie zarówno z łodzi jak i z
lądu.

b) Przeprowadzenie 16 sesji (po 6 dni każda) odłowów i kontroli w okresie od podpisania umowy
do 2020 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie w terminach i według metodyki
wskazanej przez Zamawiającego. Zadanie realizowane będzie zarówno z łodzi jak i z lądu.
c) Zapewnienie fabrycznie nowego sprzętu do realizacji zadania: 15 sztuk pułapek żywołownych, 8
tratw do odłowu. Zakupiony sprzęt po skończeniu realizacji zadania pozostaje na stanie
Zamawiającego.
d) Zapewnienie odpowiedniej ilości przynęty oraz paliwa do łodzi do realizacji zadania.
e) Montaż pułapek żywołownych i tratw do odłowu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie w terminach i miejscach wskazanych przez zamawiającego.
f)

Zapewnienie transportu odłowionych drapieżników obcych do lekarza weterynarii zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

g) Zapewnienie i udokumentowanie przeprowadzenia eutanazji odłowionych drapieżników obcych
u lekarza weterynarii zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
h) Nadzór merytoryczny nad prowadzonymi pracami w okresie od podpisania umowy do 2020 r.
i)

Wykonanie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych prac oraz sporządzenie raportów
rocznych na wzorze dostarczonym przez Zamawiającego.

j)

Przygotowywania sprawozdań i dokumentacji potrzebnych do realizacji projektu.

k) Zapewnienie nadzoru podczas prowadzenia projektu na każdym z jego etapów.
l)

Uczestnictwo w odbiorze prac wykonanych w ramach projektu.

m) Bieżąca współpraca (w tym uczestnictwo w spotkaniach, minimum raz w miesiącu) z
Zamawiającym, zespołem realizującym projekt oraz Instytucją Wdrażającą tj. Centrum
Koordynacji Projektów Środowiskowych.
IV. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Województwo: zachodniopomorskie; Powiat: gryfiński; Teren: obszar Natura 2000 Dolina Dolnej
Odry.
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Zadanie prowadzone będzie od dnia podpisania umowy do zakończenia projektu tj. do 31 grudnia
2020r.
VI. WYMOGI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O zamówienie mogą starać się osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej. Oferent powinien:
a. posiadać wykształcenie wyższe biologiczne albo pokrewne;
b. posiadać doświadczenie w realizacji projektów oraz realizacji zadań związanych z inwentaryzacją
lub monitoringiem kręgowców na obszarach chronionych;

c.

posiadać doświadczenie w dziedzinie zoologii kręgowców udokumentowane publikacjami w
recenzowanych czasopismach lub książkach naukowych;

d. posiadać dobrą znajomość terenu realizacji zadania – obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry
oraz doświadczenie w pracach terenowych w trudnych warunkach (bagna i torfowiska) oraz w
pracach z łodzi na wodzie;
d. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
e. posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia, w tym umiejętność i
doświadczenie w operowaniu łodzią z silnikiem spalinowym;
f. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej realizację zamówienia.
2. Oferent składa wraz z ofertą:
a. odpis z odpowiedniego rejestru, ewidencji potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej
(jeżeli taką działalność prowadzi), wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od terminu złożenia
oferty,
b. oświadczenie znajdujące się w załączniku nr 1,
c. kopię dyplomu potwierdzającą wykształcenie wyższe biologiczne albo pokrewne,
d. oświadczenie o uczestnictwie w co najmniej trzech projektach lub zadaniach związanych z
inwentaryzacją lub monitoringiem kręgowców na obszarach chronionych wraz z kontaktem
(numer telefonu i adres poczty elektronicznej) osoby mogącej to potwierdzić (np. członek zarządu
stowarzyszenia albo właściciel firmy);
e. udokumentowany dorobek w zakresie co najmniej trzech publikacji w recenzowanych
czasopismach lub książkach naukowych z zakresu zoologii kręgowców;
f. deklaracja dobrej znajomości terenu realizacji zadania oraz doświadczenia w pracach terenowych
w trudnych warunkach i z łodzi na wodzie wraz z kontaktem (numer telefonu i adres poczty
elektronicznej) osoby mogącej to potwierdzić (np. członek zarządu stowarzyszenia albo właściciel
firmy).

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA, TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferenci powinni złożyć ofertę drogą elektroniczną w formie skanów wymaganych dokumentów w
formacie pdf lub jpg do dnia 11 stycznia 2018 r. na adres: ztpptaki@gmail.com lub w przypadku braku
możliwości przesłania wersji elektronicznej, osobiście lub pocztą na adres Zachodniopomorskiego
Towarzystwa Przyrodniczego, ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie
ograniczania drapieżników – rybitwa czarna”.
2. Ofertę należy przygotować poprzez wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego i dołączenie oświadczeń i dokumentów, opisanych w pkt. VI
Zapytania ofertowego.
3. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową (jeżeli dotyczy),
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail
- podpisana czytelnie przez oferenta
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cenę oferty dotyczącą zamówienia należy podać w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego.
2. Cena oferty (kwota wynagrodzenia) musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania
zamówienia tj. m.in. wszystkie koszty wynikające z wykonania czynności szczegółowo określonych w
Zapytaniu ofertowym, koszty obciążające Zamawiającego z tytułu zapłaty kosztów ZUS, FP i FGŚP,
ewentualne bonifikaty, zniżki, opusty itp. oraz koszt innych czynności niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tak, aby zapewnić realizację przedmiotu
zamówienia na warunkach i zasadach określonych w Zapytaniu ofertowym.
3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT i z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza).
4. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz. 11) w
sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – „Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam
klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty
budowlane

według

zasad

określonych

w

poszczególnych

klasyfikacjach

i

nomenklaturach,

wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie
przepisów Wspólnoty Europejskiej".
5. Podana w ofercie (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) kwota wynagrodzenia dotycząca danego
zadania jest kwotą ryczałtową, nie ulegnie zmianie i będzie stała przez cały okres obowiązywania
umowy.
6. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych
rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób - oferta zostanie odrzucona.
IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena – waga 100%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę całkowitą brutto.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY
1. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronach internetowych: http://ztp.org.pl,
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

oraz

na

tablicy

ogłoszeniowej

w

siedzibie

terenowej

Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Dzikiej Zagrodzie Jabłonowo 42, 78-650
Mirosławiec.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o
czynnościach i terminach czynności związanych z zawarciem umowy.
XI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a oferentem, polegające w szczególności na:
1.1.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

1.2.

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

1.3.

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
XII. WARUNKI REALIZACJI UMOWY I SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
1. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, według wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.
2. W całym okresie trwania projektu zaplanowano wypłatę 4 transz.
3. Wypłata transz nastąpi każdorazowo po sporządzeniu protokołu sprawozdawczo-odbiorczego.
4. Transze wypłacane będą po otrzymaniu przez Zamawiającego zaliczki na przedmiotowe zadanie z
Instytucji Wdrażającej tj. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, zgodnie z umową
POIS.02.04.00-00-0160/16-00.
XIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Niniejsze zapytanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją
projektu „Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie obszaru
Natura 2000 Dolina Dolnej Odry” współfinansowanego w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (umowa o dofinansowanie
projektu z dnia 30.03.2017 r. POIS.02.04.00-00-0160/16-00). Niniejsze ogłoszenie nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

2017r. poz. 1579 wraz ze zm.).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
2.1 wyjaśnienia treści ofert w przypadku, gdy treść złożonych ofert jest niejednoznaczna, niejasna
lub budzi wątpliwości;
2.2 uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
2.3 poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;
2.4 odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
2.5 odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;
2.6 unieważnienia postępowania z podaniem przyczyny.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
Załączniki:
1

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

2

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Zatwierdzam
Dariusz Wysocki
Wiceprezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego

Do publikacji dnia 02.01.2018 r. na tablicy informacyjnej ZTP w siedzibie Dzikiej Zagrody w Jabłonowie
42, 78-650 Mirosławiec, na stronie internetowej http://ztp.org.pl, https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Załącznik nr 1

Do zapytania ofertowego na przeprowadzenie ograniczenia liczebności drapieżników
obcych przy koloniach rybitwy czarnej w ramach projektu „Realizacja zadań ochronnych dla

rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry”
współfinansowanego w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia
30.03.2017 r. POIS.02.04.00-00-0160/16-00)

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin

OFERTA
na

przeprowadzenie ograniczenia drapieżników obcych
SKŁADAM OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA:

Cena całkowita oferty brutto……………………………….. zł
(słownie:......................................................................................................................................)
Wartość bez podatku VAT (netto) ……………….. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………)
Powiększoną o podatek VAT w wysokości …………………………… zł
(słownie:......................................................................................................................................)
ZAŁĄCZNIKI:
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

Strona ……… z ………… Oferty
Oświadczam, że:
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, dysponuję potencjałem technicznym
i/lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia albo przedstawię pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*;
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- zapoznałem(am) się z wymogami postępowania i nie wnoszę do nich zastrzeżeń;
- uzyskałem(am) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w
oferowanym terminie;
- zapoznałem(am) się ze wszystkimi warunkami wykonania zamówienia i uwzględniłem(am) wszystkie
elementy w cenie ofertowej;
- zgadzam się na związanie ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert;
- nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.
Akceptuję wzór umowy zawarty w załączniku nr 2 do zapytania i w przypadku przyznania mi
zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
Oferta została złożona na _ _ _ kolejno ponumerowanych stronach, od strony numer 1 do strony numer
_ _ _.
*niewłaściwe wykreślić

Miejscowość, data:

Podpis oferenta:

Strona ……… z ………… Oferty

Załącznik nr 2
Do zapytania ofertowego na przeprowadzenie ograniczenia liczebności drapieżników
obcych przy koloniach rybitwy czarnej w ramach projektu „Realizacja zadań ochronnych dla

rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry”
współfinansowanego w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia
30.03.2017 r. POIS.02.04.00-00-0160/16-00)

UMOWA NR………
WZÓR
zawarta dnia …………. r. pomiędzy
Zachodniopomorskim Towarzystwem Przyrodniczym, ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, reprezentowanym
przez:
Pana Dariusza Wysockiego - Wiceprezesa,
zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………….,
zwanym dalej Wykonawcą.

§1
1. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków dotacji przyznanej Zamawiającemu na
realizację projektu „Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej Chlidonias niger na

terenie

obszaru

Natura

2000

Dolina

Dolnej

Odry”

(zwanego

dalej

Projektem)

współfinansowanego w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r.
POIS.02.04.00-00-0160/16-00).
2. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli przedmiotu umowy w związku z realizacją
projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1, w tym w szczególności zapewnienia przedstawicielom
instytucji kontrolującej dostępu do dokumentacji realizacji umowy.
3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przekazywać informacje o przebiegu
wykonywanego zamówienia.
4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie
dokumenty związane z wykonywaniem umowy.

§2
1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie ograniczenie liczebności drapieżników obcych przy
koloniach rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry od dnia podpisania umowy
do 2020 r.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Coroczne przeprowadzenie działań ograniczających liczebność populacji drapieżników obcych
(norki amerykańskiej, szopa pracza) zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie we
wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Odry
(powierzchnia 61 649 ha) w okresie od podpisania umowy do 2020 r. w terminach i według
metodyki wskazanej przez Zamawiającego. Zadanie realizowane będzie zarówno z łodzi jak i z
lądu.
b) Przeprowadzenie 16 sesji (po 6 dni każda) odłowów i kontroli w okresie od podpisania umowy
do 2020 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie w terminach i według metodyki
wskazanej przez Zamawiającego. Zadanie realizowane będzie zarówno z łodzi jak i z lądu.
c) Zapewnienie fabrycznie nowego sprzętu do realizacji zadania: 15 sztuk pułapek żywołownych, 8
tratw do odłowu. Zakupiony sprzęt po skończeniu realizacji zadania pozostaje na stanie
Zamawiającego.
d) Zapewnienie odpowiedniej ilości przynęty oraz paliwa do łodzi do realizacji zadania.
e) Montaż pułapek żywołownych i tratw do odłowu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie w terminach i miejscach wskazanych przez zamawiającego.
f)

Zapewnienie transportu odłowionych drapieżników obcych do lekarza weterynarii zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

g) Zapewnienie i udokumentowanie przeprowadzenia eutanazji odłowionych drapieżników obcych
u lekarza weterynarii zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
h) Nadzór merytoryczny nad prowadzonymi pracami w okresie od podpisania umowy do 2020 r.
i)

Wykonanie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych prac oraz sporządzenie raportów
rocznych na wzorze dostarczonym przez Zamawiającego.

j)

Przygotowywania sprawozdań i dokumentacji potrzebnych do realizacji projektu.

k) Zapewnienie nadzoru podczas prowadzenia projektu na każdym z jego etapów.
l)

Uczestnictwo w odbiorze prac wykonanych w ramach projektu.

m) Bieżąca współpraca (w tym uczestnictwo w spotkaniach, minimum raz w miesiącu) z
Zamawiającym, zespołem realizującym projekt oraz Instytucją Wdrażającą tj. Centrum
Koordynacji Projektów Środowiskowych.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie i środki
materialne oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją wykonywać z

należytą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i techniki oraz z uwzględnieniem
przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terenie Polski.
2. Wykonawca odpowiada za warunki BHP i ochronę własnego mienia w zakresie prac realizowanych na
podstawie niniejszej umowy.
§4
1. Za koordynację wykonania umowy odpowiedzialni są:
– ze strony Zamawiającego – Dariusz Wysocki – wiceprezes ZTP
– ze strony Wykonawcy – …………………………….
§5
1.

Wartość

ryczałtowa

całości

przedmiotu

umowy

wynosi

brutto

___________

złotych

słownie:…………………..zł w tym należny podatek VAT.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi maksymalnie w 4 transzach, każdorazowo na podstawie
faktury/rachunku wystawionej(go) przez Wykonawcę, w formie przelewu bankowego na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze/rachunku.
3. Wypłata transz nastąpi każdorazowo po sporządzeniu protokołu sprawozdawczo-odbiorczego z
przebiegu prac w danym roku.
4. Transze wypłacane będą po otrzymaniu przez Zamawiającego zaliczki na przedmiotowe zadanie z
Instytucji Wdrażającej tj. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, zgodnie z umową
POIS.02.04.00-00-0160/16-00.
5. Wartość brutto umowy jest niezmienna i zawiera w sobie wszystkie koszty Wykonawcy związane z
prawidłową realizacją umowy.
6. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich,
w tym Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby
trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§6
1.

Zadanie prowadzone będzie od dnia podpisania umowy do zakończenia projektu tj. do 31 grudnia
2020r.
§7

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej
wartości przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które sam
odpowiada.
2. W przypadku opóźnienia w realizacji wykonania Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do
zapłacenia kary w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

3. Powyższe kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania
przewyższającego ich wysokość aż do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
§8
1. Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a realizacja umowy
nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny.
2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na
potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego organy w tym wyznaczone
przez instytucje finansującą Projekt.
3. Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów drogą
polubowną.
4. W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie
rozstrzygał właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Szczecinie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w zakresie realizacji zamówienia, uzgodnień i
odbiorów objętych niniejszą umową obowiązują przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w tekście niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą
obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
8. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania.
Podpis Zamawiającego

Podpis Wykonawcy

