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Kurowo, 2021-06-14 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Narwiański Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę drona z 
niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem oraz szkoleniami  w ramach projektu  POIS.02.04.00-
00-0005/18 pn. „Ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych” w ramach działania 2.4. Ochrona 
przyrody i edukacja ekologiczna, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1.1. Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

34711200-6 Bezzałogowe statki powietrzne 
38112100-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)  

1.2. Na przedmiot zapytania ofertowego składa się dostawa fabrycznie nowego, 
bezzałogowego statku powietrznego (BSP) wraz z akcesoriami, oprogramowaniem oraz 
szkoleniami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego.  

1.3. Wykonawca wraz z ofertą, na formularzu ofertowym złoży wykaz oferowanego sprzętu 
oraz oprogramowania, wraz z podaniem nazw producentów, modeli, numerów 
katalogowych. 

1.4. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że 
zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie 
przedmiotu zamówienia, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i 
jakościowe co najmniej takie jakie zostały wskazane w ww. dokumencie lub lepsze. 

1.5. Jeżeli w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, 
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm równoważnych, o ile zastosowane 
normy zagwarantują utrzymanie standardów na poziomie nie gorszym niż wymagania 
określone we wskazanych normach. 

1.6. W opisywanym przedmiocie zamówienia Wykonawca jest obowiązany udowodnić, że 
proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania 
określone w zapytaniu ofertowym. Jednocześnie informuję, że zaoferowana 
równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego. 

 
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia  
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Zamawiający zastrzega, że oferty mogą być składane wyłącznie przez oferentów, którzy: 
2.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczeniem w zakresie objętym przedmiotem zapytania: 
a) Wykonawca zrealizował co najmniej trzy dostawy bezzałogowego statku powietrznego (BSP) 

o wartości 50 000 zł każda. Podana wartość musi odnosić się do samego BSP z akcesoriami.  
b) Wykonawca przeprowadził minimum 5 szkoleń obejmujących teorię i praktykę wykorzystania 

bezzałogowego statku powietrznego oraz kamer fotogrametrycznych.  
c) Wykonawca przeprowadził minimum 3 szkolenia z fotogrametrii niskiego pułapu z 

wykorzystaniem danych wielospektralnych (RGB, NIR, Termalnych).  
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie zgodnie z 
załącznikiem nr  3. 
Wykonawca, który zostanie oceniony najwyżej, na wezwanie Zamawiającego dostarczy w terminie 
maksymalnie 3 dni roboczych dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie w postaci 
załącznika nr 6 do zapytania ofertowego oraz dowodów potwierdzających, że dostawy i usługi 
zostały zrealizowane należycie, np. referencje, protokoły odbioru.  
 
2.3. Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.   

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca dołączy do ofert oświadczenie zgodnie 
z załącznikiem nr 3. 

2.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca dołączy do ofert oświadczenie zgodnie 
z załącznikiem nr 3. 

2.5. Zamawiający informuje, że dokona oceny wymaganych dokumentów i oświadczeń 
potwierdzających spełnienie wymaganych warunków w trakcie oceny złożonych ofert. 

2.6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania.  

2.7. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. 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 wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
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d) 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. 

 
W celu potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawca dołączy do ofert oświadczenie zgodnie 
z załącznikiem nr 4. 

 
3. Kryteria oceny oferty  

 
3.1. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny oferty 

 
kryteria oceny ofert waga maksymalna liczba 

punktów 
Cena brutto w PLN 60% 60 

Dodatkowe czujniki 20% 20 

Wodo i pyłoszczelność 20% 20 

 
3.2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert 

 
a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej 

formuły: 
C min 

Kc =  ---------------------------------------------  x 100 
Cr 

C min – cena minimalna w zbiorze 

C r – cena oferty rozpatrywanej 

Kc – ilość punktów przyznana ofercie 

 
 
b) Punkty w ramach kryterium „Dodatkowe czujniki” będą przyznawane wg następującej 

formuły: 

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za to kryterium w przypadku, gdy wykonawca 
zaoferuje drona posiadającego dodatkowo czujniki wykrywania przeszkód z dołu i z góry. 
 
Za brak dodatkowych czujników - 0 punktów. 
Za zaoferowanie obu dodatkowych czujników (góra i dół) – 20 punktów. 
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c) Punkty w ramach kryterium „Wodo i pyłoszczelność” będą przyznawane wg 
następującej formuły: 

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za to kryterium w przypadku, gdy wykonawca 
zaoferuje BSP spełniającego normę pyło i wodoszczelności na poziomie IP 43 lub wyższej, 
potwierdzoną stosownym certyfikatem, który należy załączyć do oferty. 
 
Za brak spełnienia normy - 0 punktów. 
Za zaoferowanie BSP spełniającego normę IP 43 lub wyższą – 20 punktów. 
 

4. Miejsce i termin do którego należy złożyć ofertę 
4.1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 21-06-2021 

r. do końca dnia na adres mailowy tele@npn.pl, lub przez funkcjonalność portalu Baza 
Konkurencyjności, lub w siedzibie Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 
7:30-15:30). 

4.2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
4.3. Dokumenty oferty należy podpisać: 

a) elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy i przesłać w formie elektronicznej na wskazany adres 
mailowy lub za pomocą funkcjonalności Bazy konkurencyjności; 

b) tradycyjnie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i wysłać w 
postaci skanu dokumentu na wskazany adres mailowy lub za pomocą funkcjonalności 
Bazy konkurencyjności; 

c) tradycyjnie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i doręczyć 
oryginał oferty do siedziby Zamawiającego. 

4.4. Do oferty należy dołączyć: 
a) formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania, 
b) załącznik nr 3 do zapytania – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, 
c) załącznik nr 4 do zapytania – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 
d) załącznik nr 5 do zapytania – klauzula RODO 
e) Certyfikat normy IP - wyłącznie w przypadku oferowania urządzenia spełniającego taką 

normę. 
 
 
5. Termin realizacji zamówienia 

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy w terminie 
maksymalnie do 30.06.2021 r. 
 

6. Informacje na temat porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
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Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są Pani Agnieszka Pruszyńska 
i Pan Tomasz Chucherko, email: tele@npn.pl. Pytania do postępowania można kierować najpóźniej 
do 16.06.2021 r. 
 

7. Określenie warunków umowy 
6.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego. 
6.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian  istotnych postanowień zawartej 

umowy w zakresie: 
a. zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi 
konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego, 
b. gdy na skutek postępu technologicznego lub organizacyjnego, a także innych 
podobnych nieprzewidzianych okoliczności, w szczególności takich jak wycofanie danego 
elementu z produkcji i zastąpienie go nowym elementem lub innym rozwiązaniem.  
c. gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, tj.: 
• wystąpienie wyjątkowych i nietypowych w danej porze roku warunków 
atmosferycznych, które zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i 
obowiązującymi przepisami i normami uniemożliwiają realizację Umowy w terminie, 
przesunięcie terminu realizacji może nastąpić wyłącznie o udowodnioną przez Wykonawcę 
liczbę dni uzasadniającą w/w okoliczności, 
• zaistnienie innych nietypowych zdarzeń o charakterze siły wyższej uniemożliwiających 
realizację Umowy w terminie. 

Wprowadzenie zmiany postawień umowy wymaga  aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

9. Zamawiający nie dopuszcza  składania  ofert  wariantowych. 
 

10. Uwagi końcowe 
A. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany terminu składania ofert, 
b) wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, 

niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego, 
c) uzupełnienia ofert w przypadku braków, które można uzupełnić, 
d) poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą wykonawcy, 
e) odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie, 
f) odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego, 
g) odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT, 
h) wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty 

w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony wykonawcy 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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B. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.  
C. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do 

zawarcia umowy. 
 
 

Załączniki  
1. Opis przedmiotu zamówienia 
2. Wzór formularza oferty 
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
5. Klauzula RODO 
6. Wykaz dostaw i usług – składany na wezwanie Zamawiającego 
7. Istotne warunki umowy  
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