
 

 

 
Tytuł projektu: 

 
„Badania nad zmniejszeniem śmiertelności zwierząt 
w trakcie trwania budowy na inwestycjach liniowych 
(drogi, gazociągi, koleje) poprzez stworzenie 
innowacyjnych pułapek żywołownych dla 
przedstawicieli herpetofauny” 
 

 
Oś Priorytetowa 1 
 

 
„Gospodarka i Innowacje” 

 
Działanie 1.1 

 
„Badania i innowacje” 
 

 
Realizacja projektu nr 

 
RPLB.01.01.00-08-0005/17 
 

 
Nazwa beneficjenta: 

 
Oś Eko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

 
Cel projektu: 

 
Celem głównym jest obniżenie uciążliwości dla 
środowiska naturalnego poprzez zminimalizowanie 
śmiertelności małych zwierząt podczas inwestycji 
liniowych (drogi, gazociągi, koleje). 
 

 
Okres realizacji projektu: 

 
01.02.2018 – 31.12.2019 
 

 

Planowane efekty: 

 
Zdobycie 8 oraz 9 TRL (poziomu gotowości technologii). 
 

 
Wartość projektu 

 
799 625,38 zł 
 

 
Wkład Funduszy 
Europejskich 

 
458 080,64 zł 
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 
2020 

 

 
  



 

ROZEZNANIE RYNKU/ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2018 

na zakup 1 sztuki licencji dla 8 stanowisk specjalistycznego oprogramowania, 

którego specyfiką jest tworzenie baz danych do przeprowadzanych badań, zliczania 

osobników oraz prowadzenia symulacji migracyjnych z uwzględnieniem warunków 

atmosferycznych, analizą błędów oraz modelowaniem korytarzy ekologicznych. 

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM  

 

Oś Eko Sp. z o. o. 

ul. Kożuchowska 8 C 

65-364 Zielona Góra 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup 1 sztuki licencji dla 8 stanowisk 

specjalistycznego oprogramowania, którego specyfiką jest tworzenie baz danych do 

przeprowadzanych badań, zliczania osobników oraz prowadzenia symulacji 

migracyjnych z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, analizą błędów oraz 

modelowaniem korytarzy ekologicznych na potrzeby realizacji projektu „Badania nad 

zmniejszeniem śmiertelności zwierząt w trakcie trwania budowy na inwestycjach liniowych 

(drogi, gazociągi, koleje) poprzez stworzenie innowacyjnych pułapek żywołownych dla 

przedstawicieli herpetofauny” w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 – 

Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje. 

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest: 1 sztuki licencji dla 8 stanowisk 

specjalistycznego oprogramowania, którego specyfiką jest tworzenie baz 

danych do przeprowadzanych badań, zliczania osobników oraz prowadzenia 

symulacji migracyjnych z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, 

analizą błędów oraz modelowaniem korytarzy ekologicznych na potrzeby  

Oś Eko Sp. z o. o. 

3.2 Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad. 

3.3 Dostawa obejmuje dostarczenie licencji  oprogramowania na koszt wykonawcy 

do siedziby Zamawiającego na ul. Kożuchowską 8C, 65-364 Zielona Góra 

3.4 Termin lub okres wykonania zamówienia: dostawa odbędzie się w terminie 

01.02.2018 r.  

3.5 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

3.6 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert.  

 

4. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

4.1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający nie przewiduje pobierania 

wadium.  

4.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

następujące wymogi. 

a) nie otwarto w stosunku do nich likwidacji oraz nie ogłosili upadłości; 



 

4.3 Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić 

oświadczenie  stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

 

5. PŁATNOŚCI 

 

5.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy  

z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku nie przystąpienia do 

realizacji projektu „Badania nad zmniejszeniem śmiertelności zwierząt w trakcie 

trwania budowy na inwestycjach liniowych (drogi, gazociągi, koleje) poprzez 

stworzenie innowacyjnych pułapek żywołownych dla przedstawicieli 

herpetofauny” w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś 

Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje, 

bądź w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji projektu.  

 

6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

6.1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie od dnia  

01 lutego 2018 r. do dnia 31 października 2019 roku. 

 

7. Oferty należy złożyć drogą pocztową, kurierem lub osobiście do godziny 15:00, 

dnia 15 stycznia 2018 r., na adres Oś Eko Sp. z o. o., ul. Kożuchowska 8C, 65-364 

Zielona Góra 

 

7.1 Oferty przysłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

7.2 Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA” 

7.3   Składając ofertę Wykonawca musi przedłożyć: 

a) wypełniony  i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1  

b) wypełnione i podpisane oświadczenie o postępowaniu likwidacyjnym lub 

upadłościowym – załącznik nr 2 

8. KRYTERIA OCENY OFERT  

8.1  Cena – 90% 

8.2 Termin realizacji – 10% 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów,  

tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa 

powyżej. 

8.3 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

 

 Cena oferty najtańszej 
----------------------------------- x 90 = liczba punktów 
  Cena oferty badanej 

  Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc  
po przecinku. 
 
 
8.4 Punkty za kryterium „Termin realizacji” zostaną przyznane w skali  
punktowej do  10 punktów, w następujący sposób: 

Najkrótszy zaoferowany termin,  



 

spośród wszystkich ofert (w dniach) 

------------------------------------------------------  x 10 = liczba punktów 

Termin zaoferowany w badanej ofercie 

 (w dniach) 

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 

przecinku. 

Termin zaoferowany nie może być dłuższy niż 14 dni od podpisania umowy.  

W przypadku nie wskazania w ofercie skróconego terminu, Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać zamówienie w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.  

Oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje skrócenia terminu otrzyma 0 pkt  

w niniejszym kryterium. 

8.5 W przypadku, gdy cena oferty brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo podjęcia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza. 

8.6 W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia 

lub doprecyzowania przesłanych dokumentów. 

8.7 Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak 

również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

8.8 W przypadku dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia 

proszę o kontakt:  

 

Anna Małecka – 68 478 79 79, e-mail: a.malecka@oseko.pl 

 

9. WYBÓR OFERTY 

 

9.1 Otwarcie kopert nastąpi 16 stycznia 2018 r. o godzinie 9.00, w obecności 

trzyosobowego składu komisji.  

9.2 Wybór ofert zgodnie z punktem 8 zapytanie ofertowego oraz telefoniczne 

poinformowanie oferentów o wynikach. 



 

(pieczęć Wykonawcy)                                                                           Załącznik nr 1 

 

OFERTA  CENOWA  

dla Oś Eko Sp. z o. o. 

ul. Kożuchowska 8C 

65-364 Zielona Góra 

 

Nawiązując do postępowania ofertowego na 1 sztukę licencji dla 8 stanowisk specjalistycznego 

oprogramowania, którego specyfiką jest tworzenie baz danych do przeprowadzanych 

badań, zliczania osobników oraz prowadzenia symulacji migracyjnych  

z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, analizą błędów oraz modelowaniem 

korytarzy ekologicznych na potrzeby realizacji projektu „Badania nad zmniejszeniem 

śmiertelności zwierząt w trakcie trwania budowy na inwestycjach liniowych (drogi, gazociągi, 

koleje) poprzez stworzenie innowacyjnych pułapek żywołownych dla przedstawicieli 

herpetofauny” w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 – 

Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje. 

 

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia : 

 

Lp Nazwa urządzenia 
Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Podatek 

VAT 
Cena jednostkowa 

brutto 

Wartość netto  

zakupu za 21 

miesięcy 

1. 
…………………………………….

…....................................................... 
Szt. 8 zł 

 

          % zł zł 

 

Uwagi: ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 
1. Akceptujemy czas realizacji płatności za dokonaną wycenę w ciągu 14 dni od daty wystawienia 

faktury VAT. 

2. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie ……….…. dni od akceptacji oferty.   

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i specyfikacją techniczną  

i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do 

właściwego przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od daty upływu 

terminu składania ofert. 

 

 

 

Wykonawca:              ........................................................................................ 

Podpis:                   ........................................................................................ 

  



 

 
 
 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O POSTĘPOWANIU  
LIKWIDACYJNYM   LUB UPADŁOŚCIOWYM 

 

W związku z zapytaniem ofertowym nr 01/2018 firmy Oś Eko Sp. z o. o., z siedzibą  

w Zielonej Górze, na dostawę 1 sztuki licencji dla 8 stanowisk specjalistycznego 

oprogramowania, którego specyfiką jest tworzenie baz danych do przeprowadzanych 

badań, zliczania osobników oraz prowadzenia symulacji migracyjnych z uwzględnieniem 

warunków atmosferycznych, analizą błędów oraz modelowaniem korytarzy 

ekologicznych na potrzeby realizacji projektu „Badania nad zmniejszeniem śmiertelności 

zwierząt w trakcie trwania budowy na inwestycjach liniowych (drogi, gazociągi, koleje) 

poprzez stworzenie innowacyjnych pułapek żywołownych dla przedstawicieli herpetofauny”  

w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka  

i Innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje. 

  

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że;  

 

Nazwa oferenta 

 

Oświadczam, że nie wszczęto wobec nas postępowania likwidacyjnego lub 
upadłościowego. 

 

 

   

Miejscowość i data  Podpis osoby uprawnionej 

 

 

 

Pieczęć oferenta 

 

  

  

Załącznik nr 2 


