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Szczecin, dnia 13  września 2021 r. 
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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Skarb Państwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że na podstawie 

§9 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Szczecinie w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert na dostawę 

pułapek żywołownych do odłowu bobra - 10 szt. 

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez 

bobry i żubry w gospodarstwach rolnych i mieniu oraz zabezpieczenie zwierząt gospodarskich przed 

atakami drapieżników objętych ochroną gatunkową (głównie wilkami) na terenie województwa 

zachodniopomorskiego” i  finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

1. Zamawiający. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu „Zamawiający” należy przez to 

rozumieć: Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie.  

 

2. Wykonawca. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu „Wykonawca” należy przez to 

rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

zamówienia.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego 

zapytania.  

 

4. Termin realizacji zamówienia  

Dostawa przedmiotu zamówienia do dnia: 30 listopada 2021 r.  

 

5. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

6. Warunki udziału w postepowaniu. 

Zamawiający nie określił warunków udziału w postepowaniu. 

 

7. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, jedynym kryterium oceny jest cena, której waga 

wynosi 100 punktów. 



 

 

 

8. Sposób i termin składania oferty 

Oferty mogą być składane pisemnie na adres:  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych                           

w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec 

lub 

drogą elektroniczną, przy czym oferty składane drogą elektroniczną przesyła się na adres:  

e-mail: wstz.szczecin@rdos.gov.pl  

Ofertę należy przesłać lub dostarczyć w terminie do dnia 27 września 2021 r., do godziny 15
00

. 

 

Oferty złożone po wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu. 

 

9. Opis sposobu przygotowania oferty 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez upoważnionego Przedstawiciela                                  

lub Przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z wpisem w odpowiednim dokumencie uprawniającym                   

do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.  

W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest osobą fizyczna  lub uprawnienie nie 

wynika z dokumentów rejestracyjnych spółki (KRS) Wykonawca załącza do oferty 

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy /Wykonawców. 

Gdy Wykonawca nie załączy do oferty wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie go do 

ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że wartość oferty przewyższy kwotę, jaką 

Zamawiający przewiduje na realizacje zamówienia. 

 

10. Osoba/y upoważnione do kontaktu oraz informacja o sposobie porozumiewania się 

Wykonawców z Zamawiającym 

Informacji dotyczących przedmiotowego zapytania udzielają:  

 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Arkadiusz Zdun, tel. 94 367 09 22, fax. 94 36 

70 930, e-mail: arkadiusz.zdun.szczecin@rdos.gov.pl ; 

 w sprawach formalno-prawnych: Paulina Robaczyńska, tel. 91 43 05 236, fax. 91 43 05 201, 

e-mail: paulina.robaczynska.szczecin@rdos.gov.pl  

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zapytania można uzyskać drogą elektroniczną 

lub faksem kontaktując się z ww. osobami. 

 

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które należy dostarczyć wraz z ofertą 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany będzie do dostarczenia: 

a) oferty (wg załącznika nr 2), 

b) pełnomocnictwo - jeżeli oferta wraz z załącznikami składana jest przez pełnomocnika, należy 

do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności 

 

12. Wynik postępowania: 

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania będzie 

przekazana pocztą lub faksem lub droga elektroniczna do Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki organizacyjnej 

w zakładce http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zamowienia-publiczne  

Informacja o wyniku postępowania zawiera nazwę wybranego wykonawcy oraz cenę wybranej 

oferty. 
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Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mailem lub faksem. 

 

13. Zmiana treści zapytania ofertowego 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego przed 

upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający w 

opublikowanym na BIP zapytaniu ofertowym uwzględni informacje o zmianie. Zamawiający 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest 

to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

 

14. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym stosuje się obowiązujące 

przepisy kodeksu cywilnego. 

 

15. Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Oferentów jest: Skarb Państwa - 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Szczecinie, tel.: 91 43-05-200, fax. 91 43-05-201,  

adres e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl. 

2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie niniejszej procedury zapytania ofertowego,  

w wyniku którego zostanie wybrana oferta i zawarta umowa. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania  

i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury niniejszego 

zapytania ofertowego, w wyniku którego zostanie wybrana oferta i zawarta umowa.  

5. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie procedury niniejszego 

zapytania ofertowego, wybranie oferty i zawarcie umowy.  

6. Dane udostępnione przez Wykonawcę mogą podlegać udostępnieniu stronie trzeciej, na jej 

wniosek, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

7. Dane udostępnione przez Wykonawcę nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązującej instrukcji 

kancelaryjnej.  

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Wzór formularza ofertowego 

3. Wzór protokołu odbioru 
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