
  

Projekt „Inicjatywy dla  Zielonego Podkarpacia” 
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i Gospodarki Wodnej 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” 
ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów, tel. 017 850 01 86 
 
 

Rzeszów, 24/03/2017 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 

 
Szanowni Państwo, 
W związku z realizacją od 1 października 2016 r. do 30.09.2017 r. projektu  pn. „Inicjatywy dla  Zielonego 
Podkarpacia” w ramach programu priorytetowego „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego 
rozwoju” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Podkarpacia  „Pro Carpathia”,  zaprasza do składania ofert na: 

 
PRZYGOTOWANIE TERENU, NASADZENIA ROŚLINNOŚCI WRAZ Z ICH JEDNOSEZONOWĄ PIELĘGNACJA,   ZAKUP 

MATERIAŁÓW I ROŚLINI NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZIELONEJ KLASY ORAZ ZAKUP ELEMENTÓW MAŁEJ 
INFRASTRUKTURY DO ZIELONEJ KLASY 

<przedmiot zamówienia> 
w ramach Inicjatywy nr 4  pn. „Zielona klasa skarbnicą wiedzy o przyrodzie” 

 
 

I. OPIS PROJEKTU: Celem ogólnym projektu jest aktywizacja lokalnych społeczności do działań na rzecz ochrony 
środowiska oraz realizacja 14 inicjatyw oddolnych. 
 

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, 
ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów 
 

III. TRYB ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu 
„Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” z zachowaniem zasady konkurencyjności.  
 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Lp. 
Nazwa wydatku 

(Dokładna specyfikacja zamówienia na podstawie potrzebnych 
materiałów do  wykonania, liczby sztuk, parametrów technicznych) 

Jedn. miary Liczba 

1. 

Przygotowanie terenu - 15 arów (w tym plantowanie i posianie trawy)  godz. 40 

Przygotowanie planu nasadzeń wraz z wykonaniem nasadzeń oraz 
pielęgnacja jednosezonowa  

godz. 40 

2. 

Zakup materiałów do wykonania Zielonej Klasy: 

- ziemia do nasadzenia litr 2500 

- cement szt. 1 

- kamień ozdobny duży kwarcyt 16x31 mm t 1 

- kamień ozdobny drobny – kamyk rzeczny 4-16 mm t 2 

- kostka granitowa 7x7x7 cm t 1 

- piasek t 15 

- listwa ekoogrodowa (400 m) i kora (70 worków x 80 l) kpl 1 

- fizelina czarna (P50), szer. 1,60 m mb 100 

3.  

Zakup roślin do Zielonej Klasy (sadzonki drzew i krzewów planowane są kilkuletnie w celu zapewnienia im 
większej szansy na przyjęcie oraz szybszego osiągnięcia efektu ekologicznego): 

- kosodrzewina (min. 5 letnia) (P5) szt. 6 
- sosna zwyczajna (min. 3 letnia) (P3) szt. 12 
- trawy ozdobne (P2) szt. 30 
- forsycja (P2) szt. 4 
- jarzębina (P5) szt. 4 
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- bez pospolity (P5) szt. 3 

- jaśmin (P3) szt. 4 

- kalina (P3) szt. 3 

- kwiaty cebulowe (np. tulipany 40 szt., krokusy 20 szt., lilie 40 szt.) szt. 100 

- kwiaty wieloletnie (juka ogrodowa – 5 szt. (P2), sasanki - 15 szt. (P05), 
pierwiosnek – 5 szt. (P09), funkia – 5 szt. (P1), bergenie – 5 szt. (P1) 

szt. 35 

4. 

Zakup małej infrastruktury: 

- budki lęgowe: dla szpaków - 3 szt., dla sikorek - 2 szt. szt. 5 

- karmniki dla ptaków o podstawie 20x25 z daszkiem szt. 4 

- mierniki wiatru – róża wiatrów szt. 1 

- budki wielofunkcyjne dla jeży szt. 2 

- ule dla pszczół (drewniane: ul wielkopolski – 1 szt., ul warszawski – 1 szt, ul 
dadanta – 1 szt) 

szt. 3 

- ławeczki z donicami drewniano metolowe - z konstrukcją metalową, długość 
ławki 125 cm; donice drewniane o wymiarach 45x45x45 cm 

szt. 4 

- tablice inf. metalowo drewniane o wymiarach 100 x 120 cm (projekt graficzny, 
wykonanie i montaż) 

szt. 3 

Termin cz. 1- 3 zadania wyznacza się na 30/06/2017 
Termin cz. 4  zadania wyznacza się na 20/09/2017 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – KRYTERIA DOSTĘPU 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą w szczególności: 

 wykonać zadanie na miejscu realizacji zamówienia tj. na terenie miejscowości Klęczany na działce wskazanej 

przez Organizatora Projektu na etapie podpisywania Umowy, 

 posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia,  

 nie być powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana według formuły: „spełnia-nie spełnia”, 
dokonywana będzie w oparciu o przedłożone przez Oferenta oświadczenia o spełnianiu tych warunków. 
Zleceniobiorca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu. 

 
VI. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone 
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium cenowe 

 

Kryterium Waga 

Cena ofertowa 100 

 
VII. FINANSOWANIE: Niniejszy projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej  

 
VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  

 

Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

Załącznik nr 2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań 
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IX. DODATKOWE WARUNKI 

1. Ocena ofert  zostanie  dokonana w dniu 31/03/2017 r., Pro Carpathia zastrzega sobie kontakt tylko 
z wybranym ekspertem/wykonawcą. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. Zamawiający może odrzucić ofertę ze względu na rażąco niską cenę.  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i odwołania postępowania bez podania przyczyny. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wykonania Zamówienia na etapie realizacji zadania 
w uzasadnionych przypadkach. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez 
Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, 
którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje). Ofertę Oferenta 
wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

 

Ofertę prosimy przesyłać/dostarczać na otrzymanym formularzu zapytania ofertowego, drogą elektroniczną (adres: 
malgorzata@procarpathia.pl) lub osobiście do Biura Projektu  

przy ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów z własnoręcznym podpisem do dnia 31/03/2017 r. do godziny 15:00. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO –FORMULARZ OFERTY 
 

PRZYGOTOWANIE TERENU, NASADZENIA ROŚLINNOŚCI WRAZ Z ICH JEDNOSEZONOWĄ PIELĘGNACJA,   ZAKUP 
MATERIAŁÓW I ROŚLINI NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZIELONEJ KLASY ORAZ ZAKUP ELEMENTÓW MAŁEJ 

INFRASTRUKTURY DO ZIELONEJ KLASY 
<przedmiot zamówienia> 

w ramach Inicjatywy nr 4  pn. „Zielona klasa skarbnicą wiedzy o przyrodzie” 
 

1. Zamawiający  
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów 
 
2. Wykonawca 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

Imię i Nazwisko/ Nazwa firmy  

Adres  

Nr telefonu i email   

Lp. 

Nazwa wydatku 
(Dokładna specyfikacja zamówienia na podstawie potrzebnych 

materiałów do  wykonania, liczby sztuk, parametrów 
technicznych) 

Jedn. 
miary 

Liczba 
CENA BRUTTO 

[PLN] 

1. 
Przygotowanie terenu- 15 arów (w tym plantowanie i posianie 
trawy)  

godz. 40  

 
2. 
 

Przygotowanie planu nasadzeń wraz z wykonaniem nasadzeń 
oraz pielęgnacja jednosezonowa  

godz. 40  

Zakup materiałów do wykonania Zielonej Klasy: 

- ziemia do nasadzenia litr 2500  

- cement szt. 1  

- kamień ozdobny duży kwarcyt 16x31 mm t 1  

- kamień ozdobny drobny – kamyk rzeczny 4-16 mm t 2  

- kostka granitowa 7x7x7 cm t 1  

- piasek t 15  

- listwa ekoogrodowa (400 m) i kora (70 worków x 80 l) kpl 1  

- fizelina czarna (P50), szer. 1,60 m mb 100  

3. 

Zakup roślin do Zielonej Klasy (sadzonki drzew i krzewów planowane są kilkuletnie w celu zapewnienia im większej 
szansy na przyjęcie oraz szybszego osiągnięcia efektu ekologicznego): 

- kosodrzewina (min. 5 letnia) (P5) szt. 6  
- sosna zwyczajna (min. 3 letnia) (P3) szt. 12  
- trawy ozdobne (P2) szt. 30  
- forsycja (P2) szt. 4  
- jarzębina (P5) szt. 4  
- bez pospolity (P5) szt. 3  

- jaśmin (P3) szt. 4  

- kalina (P3) szt. 3  

- kwiaty cebulowe (np. tulipany 40 szt., krokusy 20 szt., lilie 40 szt.) szt. 100  

- kwiaty wieloletnie (juka ogrodowa – 5 szt. (P2), sasanki - 15 szt. 
(P05), pierwiosnek – 5 szt. (P09), funkia – 5 szt. (P1), bergenie – 5 szt. 
(P1) 

szt. 35  

4. 

Zakup małej infrastruktury do Zielonej Klasy: 

- budki lęgowe: dla szpaków- 3 szt., dla sikorek 2 szt. szt. 5  
- karmniki dla ptaków o podstawie 20x25 z daszkiem szt. 4  
- mierniki wiatru – róża wiatrów szt. 1  
- budki wielofunkcyjne dla jeży szt. 2  
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- ule dla pszczół (drewniane: ul wielkopolski – 1 szt., ul warszawski – 1 
szt, ul dadanta – 1 szt) 

szt. 3  

- ławeczki z donicami drewniano metolowe, z konstrukcją metalową, 
długość ławki 125 cm; donice drewniane o wymiarach 45x45x45 cm 

szt. 4  

- tablice inf. metalowo drewniane o wymiarach 100 x 120 cm (projekt 
graficzny, wykonanie i montaż) 

szt. 3  

Termin cz. 1- 3 zadania wyznacza się na 30/06/2017 
Termin cz. 4  zadania wyznacza się na 20/09/2017 

RAZEM   

 
3. Ja niżej podpisany oświadczam, że: 
1) zapoznałam się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia; 
2) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 
3) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów prawa polskiego; 
4) posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponuję potencjałem technicznym i osobowym do wykonania zamówienia; 
5) jestem związany/a niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym, a w przypadku wyboru niniejszej oferty do 

czasu zawarcia umowy; 
6) zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego; 
7) zobowiązuję się dostarczyć sprzęt nieodpłatnie na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie woj. podkarpackiego, 
8) gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania; 
9) wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe; 
10) składając niniejszą ofertę wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych, na potrzeby przeprowadzania niniejszego postępowania; 
11) zostałem poinformowany, iż niniejszy projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. 
 
 
 

………………………………………………. 
  (data, pieczątka i podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO –  OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ 
 
 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ 
 
Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi bezpośrednio w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, tj. Stowarzyszeniem na 
Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rynek 16/1, NIP: 813-334-39-15 
 
Powiązania o których mowa polegają w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
- pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli. 

  
 
 

    
           ………………………………………….. 

                                                                                               (data i podpis Oferenta) 
 

 


