Łódź, 5 czerwca 2017 r.

Zapytanie ofertowe
Zamawiający:
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 1/3, pokój 109, 90-237 Łódź
jako realizator Projektu pt. Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych
Natura 2000, z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych (umowa nr BIOSTRATEG2/297915/3/NCBR/2016 z dnia
27.04.2016 r.) współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu
„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG/Konkurs II

zaprasza do złożenia oferty na:
1.Opis przedmiotu zamówienia: Wykonywanie prac pomocniczych przy zadaniu 6 (WP 6) tj. metodyce
identyfikacji obcych inwazyjnych i rodzimych ekspansywnych gatunków roślin występujących w nieleśnych

siedliskach przyrodniczych Natura 2000 z zastosowaniem technik teledetekcyjnych oraz przy zadaniu 7
(WP 7) tj. metodyce monitoringu siedlisk przyrodniczych Natura 2000 z zastosowaniem technik
teledetekcyjnych . Prace pomocnicze obejmą w szczególności:


uczestniczenie w botanicznych i teledetekcyjnych badaniach terenowych wspólnie z zespołem
projektowym w okresie od 19 czerwca do 30 września 2017 r. na obszarze i w czasie wskazanym przez
Koordynatora Projektu; wyjazd na badania i powrót z badań zawsze z/do siedziby Zamawiającego tj. Łódź,
ul. Banacha 1/3



wprowadzanie danych do Centralnej Bazy Danych Botanicznych

zgromadzonych podczas prac

terenowych oraz ich standaryzacja;


Wykonywanie analiz gradientów pośrednich dla danych botanicznych zbieranych w ramach konsorcjum



prace pomocnicze przy pisaniu publikacji w tym analiza danych.

2. Termin realizacji zamówienia: 19 czerwca 2017 r. – 30 września 2018 r., łączna liczba godzin pracy wynosić
będzie 1256 godzin

3. Warunki realizacji zamówienia: Zamówienie realizowane będzie w oparciu o umowę cywilno-prawną (umowa
zlecenie), której wzór stanowi załącznik 2. Realizacja zamówienia rozliczana będzie na podstawie pisemnego
wykazu godzin przepracowanych w miesiącu podpisanego przez strony umowy
4. Terminy płatności: Wynagrodzenie wypłacane będzie raz w miesiącu za faktycznie przepracowane godziny
5. Do wykonawcy należy ponadto:


pełna dyspozycyjność w zakresie realizacji zadań terenowych uwarunkowanych czynnikami niezależnymi
od Zamawiającego – warunki pogodowe, terminy związane z innymi pracami w Projekcie



dostosowywanie się do terminów wyjazdów terenów zespołu projektowego – wskazanych przez
Koordynatora Projektu nawet dzień przed wyjazdem



stawianie się w siedzibie Zamawiającego przed pracami terenowymi, przy czym Wykonawca sam ponosi
koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego i powrotu z siedziby Zamawiającego po zakończeniu prac
terenowych



przedstawianie pisemnego wykazu godzin faktycznie przepracowanych w miesiącu do dnia 3 następnego
miesiąca



zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego realizowanego zadania



współpraca z Koordynatorem Projektu i pozostałymi pracownikami zespołu projektowego

6. Wymogi odnośnie dostawcy usługi:


Ukończone studia I stopnia na kierunku: biologia, geografia lub ochrona środowiska



Zrealizowana praca dyplomowa z tematyki związanej z zbiorowiskami nieleśnymi



Umiejętność obsługi oprogramowania: ArcGIS lub ENVI– potwierdzone certyfikatem lub innym
dokumentem (np. programem studiów)



Ukończony minimum 1-miesięczny staż pracy związany w instytucji prowadzącej badania naukowe
potwierdzony stosownym dokumentem (np. dziennik stażu) i opinią



Doświadczenie w pracy w min. 1 projekcie naukowym



Doświadczenie w wystąpieniach na min. 1 konferencji naukowej



Ukończone min. 1 szkolenie z zakresu doskonalenia kompetencji miękkich: np. zarządzania czasem, pracy
w zespole, radzenia sobie ze stresem – potwierdzone dokumentem ukończenia



Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1

Od Wykonawcy wymaga się dodatkowo pełnej dyspozycyjności i elastyczności, polegającej na dostosowywaniu
się do terminów wyjazdów w ramach badań terenowych
7. Ofertę należy złożyć osobiście lub mailowo:
Termin: 13 czerwca 2017; do godz. 15.00
Miejsce: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 1/3, pokój 109, 90-237 Łódź
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Adres e-mail: agnieszka.wolanska@biol.uni.lodz.pl
O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego
8. Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko: Agnieszka Wolańska-Kamińska
Telefon: (42) 635 45 33
Adres e-mail: agnieszka.wolanska@biol.uni.lodz.pl
9. Zasady składania ofert
a. Prawidłowa treść oferty musi zawierać:


Formularz ofertowy (załącznik numer 1 do zapytania ofertowego)



Podpisany wzór umowy wraz z załącznikami – świadczące o akceptacji wzoru umowy (załącznik numer 2
do zapytania ofertowego)



CV wykonawcy (załącznik numer 3 do zapytania ofertowego)



Dokumenty potwierdzające wymagania wskazane w punkcie 6 zapytania ofertowego (załącznik numer 4
do zapytania ofertowego) tj:
 Dyplom ukończenia studiów
 Kopia pierwszej strony pracy dyplomowej
 Certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające umiejętność obsługi oprogramowania ArcGIS
i/lub ENVI
 Dziennik stażu (lub inne dokumenty) potwierdzające udział w stażu w instytucji prowadzącej
badania naukowe wraz ze wskazaniem czasu trwania stażu
 Wykaz Projektów i konferencji naukowych, w których uczestniczył wykonawca
 Dokumenty ukończenia szkoleń z zakresu kompetencji miękkich
 Dokument potwierdzający znajomość j. angielskiego na poziomie min. B1

b. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę
c. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie do wyniku
postępowania
d. Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści. Jednocześnie
niepodpisanie któregoś z załączników skutkuje odrzuceniem oferty.
e. w ofercie należy podać cenę brutto za realizację zamówienia
10. Kryteria oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o
a. Warunki podmiotowe – 40 pkt, w tym:

1. Za potwierdzoną umiejętność obsługi zarówno oprogramowania ArcGIS i ENVI Oferent uzyska 10 pkt.
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2. Za staż w instytucji prowadzącej badania naukowe dłuższy niż 1 miesiąc Oferent uzyska: 5 pkt. za czas
stażu 2 miesiące, 10 pkt. za czas trwania stażu 3 miesiące lub dłużej - lecz nie więcej niż 10 pkt. łącznie.
3. Za udział w więcej niż minimum 1 konferencji naukowej i minimum 1 Projekcie naukowym Oferent
uzyska: 5 pkt za udział w łącznie od 2-4 konferencjach i projektach naukowych oraz 10 pkt za udział w
łącznie 5 lub więcej konferencjach i projektach naukowych - lecz nie więcej niż 10 pkt. łącznie.
4. Za potwierdzone doskonalenie kompetencji miękkich w liczbie szkoleń z tego zakresu większej niż min. 1
Oferent uzyska 5 pkt – za udział w 2 szkoleniach , 10 pkt. za udział w 3 i więcej szkoleniach – lecz nie
więcej niż 10 pkt. łącznie

b. Kryterium ceny - 60 pkt.
Zasada minimalizacji, oferta z niższą ceną otrzyma większą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej,
zgodnie ze wzorem:
najniższa oferowana cena oferty
Co = -------------------------------------------- x 60
cena oferty badanej

Łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Jeżeli zostaną złożone oferty spełniające w takim samym stopniu pozostałe warunki podmiotowe oraz o takiej
samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych, przy czym Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli
Wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli
Wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert.

11. Zamawiający może zastrzega sobie prawo do:


Nieudzielania odpowiedzi Wykonawcom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą



Zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą



Nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie



Odwołania postępowania bez podania przyczyn oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania oferty
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12. Wykluczenia:
Wykluczeniu podlegają podmioty 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

Dr hab. Dominik Kopeć
Dysponent środków
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Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego
Formularz ofertowy
Odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 5 czerwca 2017 roku
Dotyczącego wykonywania prac pomocniczych przy zadaniu 6 (WP 6) tj. metodyce identyfikacji obcych
inwazyjnych i rodzimych ekspansywnych gatunków roślin występujących w nieleśnych siedliskach

przyrodniczych Natura 2000 z zastosowaniem technik teledetekcyjnych oraz przy zadaniu 7 (WP 7) tj.
metodyce

monitoringu

siedlisk

przyrodniczych

Natura

2000

z

zastosowaniem

technik

teledetekcyjnych w Projekcie Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk
przyrodniczych

Natura

2000,

z

wykorzystaniem

metod

teledetekcyjnych

(umowa

nr

BIOSTRATEG2/297915/3/NCBR/2016 z dnia 27.04.2016r.)współfinansowanego ze środków Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”
BIOSTRATEG/Konkurs II.
Wykonawca:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na wykonywaniu prac pomocniczych przy
zadaniu 6 (WP 6) tj. metodyce identyfikacji obcych inwazyjnych i rodzimych ekspansywnych gatunków
roślin występujących w nieleśnych siedliskach przyrodniczych Natura 2000 z zastosowaniem technik

teledetekcyjnych oraz przy zadaniu 7 (WP 7) tj. metodyce monitoringu siedlisk przyrodniczych
Natura 2000 z zastosowaniem technik teledetekcyjnych, obejmujących: uczestniczenie w
botanicznych i teledetekcyjnych badaniach terenowych wspólnie z zespołem projektowym w okresie od
19 czerwca do 30 września 2017 r. na obszarze i w czasie wskazanym przez Koordynatora Projektu
(wyjazd na badania i powrót z badań zawsze z/do siedziby Zamawiającego tj. Łódź, ul. Banacha 1/3);
wprowadzanie danych do Centralnej Bazy Danych Botanicznych zgromadzonych podczas prac terenowych
oraz ich standaryzacja; wykonywanie analiz gradientów pośrednich dla danych botanicznych zbieranych
w ramach konsorcjum; prace pomocnicze przy pisaniu publikacji w tym analiza danych
W cenie ………..zł brutto (słownie…………………………………………………………………………………………………………………….. zł) za
jedną godzinę pracy.
Oświadczam, że zapoznałem się z Warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. W przypadku
przyznania mi zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
zamawiającego

Miejscowość i data………………………………………………………………………………………………………………………Podpis Wykonawcy
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Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
UMOWA ZLECENIA ( o świadczenie usług )
WZÓR
Zawarta w dniu .............................. pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim z siedzibą w Łodzi, ul. G. Narutowicza 65
reprezentowanym przez.......................................................................................... zwanym dalej „Zleceniodawcą”
a
......................................................................................................................................................................................
(IMIĘ i NAZWISKO, Nr Pesel / Nr paszportu *)
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”.
§ 1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy wykonanie w siedzibie UŁ w godzinach pozasłużbowych
następujących prac: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
§ 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się prace wymienione w pkt.1 wykonać od dnia ................... do dnia......................
§ 3. Wynagrodzenie za pracę ustala się licząc za jednostkę, tj. za godz., arkusz wydawniczy, sztukę, ryczałt,
dni, miesiące, itp.*
ilość.................... stawka zł..................... (stawka jednostkowa); ogółem zł brutto:………..............................................
słownie zł brutto............................................................................................................................................................
§ 4. Stawkę ustalono na podstawie ( podać źródło np: kosztorys, cena umowna itp)..................................................
§ 5. Szczególne warunki umowy: ................................................................................................................................
§ 6. Wynagrodzenie płatne jest po uprzednim potwierdzeniu wykonania pracy zleconej.
§ 7. Z wynagrodzenia Zleceniodawca dokonuje potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wg obowiązujących przepisów.
§ 8. W razie zwłoki w wykonaniu zlecenia, Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy.
§ 9. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić
odszkodowanie w wysokości 0,5% wartości zlecenia za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie wykonania zlecenia
odszkodowanie umowne wynosi 10% wartości zlecenia. Zleceniodawca ma prawo domagać się odszkodowania
jednocześnie za zwłokę oraz za niewykonanie zlecenia, jak również pokrycia wszystkich powstałych z tego tytułu
szkód.
§ 10. Wszelkie zmiany warunków umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu i
są skuteczne po podpisaniu przez obie strony.
§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 12. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

................................................. …....
..................................................................
ZLECENIOBIORCA
ZLECENIODAWCA
____________________________________________________________________________________________
Umowę zawarto zgodnie z ustawą ”Prawo zamówień publicznych „
w trybie :

PODPIS i pieczątka dysponenta środków/ Zleceniodawcy
Zleceniobiorcy spoza UŁ obowiązani są wypełnić Załącznik Nr 10 Zarządzenia
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik do umowy nr I
INFORMACJE DLA CELÓW PODATKOWYCH niezbędne do wypełnienia informacji PIT.
(nie dotyczy pracowników UŁ i cudzoziemców)
Nazwisko:
Pierwsze imię:
Nr Pesel:
Data urodzenia:

Drugie imię:
NIP……………………………
Nazwisko rodowe

Adres zameldowania podatnika ( do celów podatkowych):
województwo
powiat
gmina
nr domu
nr lokalu
miejscowość kod pocztowy
Poczta
Tel.
Nazwa i adres urzędu skarbowego podatnika
Urząd Skarbowy
kod pocztowy
miejscowość

ul.

Adres do korespondencji, (jeżeli jest inny niż adres zameldowania )
…………………………………………………………………………………………………………….

Podpis podatnika (Wykonawcy /Zleceniobiorcy)

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.( t.jedn. Dz.U. z 2002r,Nr 101, poz.926
ze zm. ) zawarte w tej informacji dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane w UŁ wyłącznie w celach
wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
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Załącznik do umowy nr II

…...................................................................................
…..............................................................
…............................................................
nazwisko i imię ZLECENIOBIORCY
kod pracownika (dot. prac. UŁ)
miejsce
pracy w UŁ
....................................................................
NIP ZLECENIOBIORCY
..............................................................................................................
miejsce pracy Zleceniobiorcy spoza UŁ/ nazwa zakładu
pracy/emeryt/rencista/student/doktorant/
...................................................................
Nr PESEL / Nr paszportu ZLECENIOBIORCY *
Łódź, dnia ......................................
RACHUNEK
dla Uniwersytetu Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, ul. G. Narutowicza 65 i za wykonanie umowy zlecenia z
dnia .............................. dotyczącej wykonania
w terminie od ................................ do ............................... pracy określonej w w/w umowie.
Stawka (za godzinę, arkusz wydawniczy, stronę, ryczałt, miesiąc, itp.) ......................................... ilość
...................................
ogółem zł brutto: ..................................... słownie złotych.........................................................................................
kwota świadczeń bezgotówkowych lub szczególnych warunków umowy: zł brutto............................................
Sposób wypłaty: (nie dotyczy pracowników UŁ)
przelew na konto:
..............................................................................................................................................
odbiór z kasy
przesłanie pocztą
Oświadczam, że:

zlecenie wykonałem w godzinach pozasłużbowych w siedzibie UŁ
..............................................................
podpis zleceniobiorcy
Stwierdzam, że:

zlecenie zostało wykonane i przyjęte;
.............................................................
podpis zleceniodawcy

.........................................................................
sprawdzono pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym
DZIEKAN / KIEROWNIK samodzielnej jednostki
poza/międzywydziałowej
_____________________________________________________________________________________
Koszty uzyskania20%
Konto kosztowe ...................................................Statutowa, badania własne, granty, inne Nr ..............
( źródło finansowania, w przypadku działalności dydaktycznej podać formę studiów:
stacjonarne, niestacjonarne, inne)
zatwierdzono do
wypłaty KWESTOR UŁ
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik do Umowy nr III
OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY SPOZA UŁ
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imię nazwisko, nr ewidencyjny Pesel Zleceniobiorcy

1.Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, w którym pozostaję
poza UŁ, pobierania świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego, służby w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa
/ równa / wyższa /* od kwoty najniższego wynagrodzenia ustalanej na dany rok kalendarzowy przez ministra
właściwego do spraw pracy.
2. Mam ustalone prawo od emerytury / renty i jednocześnie pozostaję w stosunku pracy poza UŁ
TAK /NIE*
Prawo do emerytury/renty służy mi od……………: nr decyzji przyznającej prawo do emerytury/renty
:.............................................
3. Umowa zlecenia z UŁ jest dla mnie jedynym zatrudnieniem ,jednocześnie :
jestem / nie jestem uczniem / studentem* do ukończenia 26 roku życia*
4. Przebywam na :
urlopie macierzyńskim od .........................................
urlopie wychowawczym od .........................................
5. Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą

TAK / NIE

6. Jestem bezrobotny/a
zarejestrowanym w urzędzie pracy / nie zarejestrowanym

…..................................................................
data i podpis Zleceniobiorcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik numer 3 do zapytania ofertowego

CV wykonawcy
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Załącznik numer 4 do zapytania ofertowego

Dokumenty potwierdzające wymagania wskazane w punkcie 6 zapytania ofertowego tj:
 Dyplom ukończenia studiów
 Kopia pierwszej strony pracy dyplomowej
 Certyfikaty (lub) inne dokumenty potwierdzające umiejętność obsługi min. jednego z dwóch
oprogramowań ArcGIS i/lub ENVI
 Dziennik stażu (lub inne dokumenty) potwierdzające udział w stażu w instytucji prowadzącej
badania naukowe wraz ze wskazaniem czasu trwania stażu
 Wykaz Projektów i konferencji naukowych, w których uczestniczył wykonawca
 Dokumenty ukończenia szkoleń z zakresu kompetencji miękkich
 Dokument potwierdzający znajomość j. angielskiego na poziomie min. B1
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