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Załącznik nr 2 do SIWZ ZP-1/2019

(Nazwa i adres wykonawcy)
_________ ,dnia _____ r.
OFERTA
Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi
34-222 Zawoja 1403
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania: ,,Pozyskanie
danych

przeprowadzenie

analiz

z

wykorzystaniem

nowoczesnych

technologii

teledetekcyjnych." składamy niniejszym ofertę na zamówienie:
1. Za wykonanie całości przedmiotu zamówienia oferujemy następujące wynagrodzenie:
Cena brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług): _______________
słownie:---------------------------------w tym:
Cena netto (bez podatkiem od towarów i usług) w złotych: ____________
słownie:---------------------------------podatek od towarów i usług wg stawki _____ %: w złotych
słownie:---------------------------------2. Wynagrodzenie zaoferowane w pkt. 1 wynika z kalkulacji ceny przeprowadzonej w oparciu o
tabelę elementów rozliczeń przedstawionych poniżej:

Nr działania

Nazwa działania

1

Dokumentacja projektowa - szczegółowy plan pracy

2

Cyfrowe zdjęcia lotnicze wraz z lotniczą ortofotomapą
cyfrową CIR/RGB - FOTO 1

3

Chmura punktów LiDAR ALS 2 - LEAF-OFF

4

Chmura punktów LiDAR ALS 1- LEAF-ON

5

Termalne cyfrowe zdjęcia lotnicze wraz fotoplanem

6

7
8
9

Zobrazowania hiperspektralne (HS) wraz z
ortomozaiką
Cyfrowe zdjęcia lotnicze wraz z cyfrową ortofotomapą
lotniczą CIR/RGB - FOTO 2
Cyfrowe zdjęcia lotnicze wraz z cyfrową ortofotomapą
lotniczą CIR/RGB - FOTO 3
Pozyskanie archiwalnych danych teledetekcyjnych

Kwota netto Kwota brutto
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Pozyskanie referencyjnych danych terenowych
niezbędnych do walidacji i kalibracji uzyskanych
wyników z danych teledetekcyjnych

11

Przeprowadzanie analiz z opracowaniami objętych
z
raportu
(sporządzenie
zadania
realizacją
przeprowadzonych analiz):
1) Przeprowadzenie analiz związanych z
dynamiką zmian pokrycia terenu obejmującego
aktualną granicę BgPN z wyszczególnieniem
zasieaów roślinności drzewiastej i krzewiastej.
2) Analiza składu gatunkowego drzewostanów z
wyodrębnieniem zarośli krzewów i
kosodrzewiny
3) Budowa drzewostanu
- Struktura piętrowa dominujących taksonów
- Określenie zwarcia
4) Określenie zasobności drzewostanów w
poszczególnych jednostkach ,,takson
dominuiacy"
5) Inwentaryzacja stanu zdrowotnego
drzewostanów BqPN
6) Bezpieczeństwo na szlakach turystycznych
7) Inwentaryzacja sieci komunikacyjnych oraz
istniejącej i teoretycznej sieci wód
powierzchniowych.

12

13

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

-

Implementacja wyników obejmująca
przystosowanie wytworzonych produktów do
istniejącego systemu informacji
przestrzennej w BgPN.
Przeprowadzenie szkolenia pracowników
BgPN z zakresu korzystania z danych oraz
produktów wytworzonych w ramach
realizacji zadania.

ŁĄCZNA KWOTA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

0,00

0,00

3. Informujemy, że wybór ofert nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Rodzaj usługi których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług:
Wartość ww. usług bez kwoty podatku wynosi: ____________ PLN.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w
tym także ze Wzorem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do
przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, a przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Oświadczamy, że:
Nie zamierzamy zlecać wykonania części prac podwykonawcom*
Zamierzamy zlecić podwykonawcą wykonanie następującego zakresu prac*:

Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Środowisko

L.p.

-

Rzeczpospolita
Polska

Części zamówienia - zakres robót, jakie
Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom

w

1...,••

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

•

Firma (nazwa) podwykonawcy

1.

2.

3.

7. Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP:

8. Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do
naszej oferty z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa".
9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na:
adres skrzynki ePUAP:
e-mail:
1O. Oświadczamy gotowość do stawienia się w siedzibie Zamawiającego (Zawoja) lub Eksperta
(Kraków):

0
0

TAK
NIE

11. Biorąc pod uwagę poza cenowe kryterium oceny ofert „Doświadczenie" oświadczamy, że
dysponujemy Osobami skierowanymi do realizacji zamówienia z następującym
doświadczeniem:

Lp.

Imię i
Nazwisko

Zakres wykonywanych
czynności

Doświadczenie
okres doświadczenia zawodowego (lata \
pracy)

ilość wykonanych prac lub
projektów

(np. specjalista ds. teledetekcji)

(]
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12. W ramach kryterium „Zastępowalność personelu" oświadczamy, że następujące Osoby
będą pełnić zastępstwo personelu (osób skierowanych do realizacji zamówienia):
Lp.

Imię i Nazwisko

Doświadczenie

Wykształcenie

Uprawnienia/
Kwalifikacje
zawodowe

Zakres
wykonywanych
czynności
(np. kierownik
projektu)

13. Oświadczamy, że realizując zamowIenie będziemy stosować przepisy rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 - ,,RODO").
14. Załącznikami do niniejszej oferty są:

Dokument musi być podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
* - niepotrzebne skreślić

