
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
DEPARTAMENT ROLNICTWA 

Al. Niepodległości 208,00-925 Warszawa Z a łą c z n ik  n r  5

do Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych
w Głównym Urzędzie Statystycznym

(pieczątka Zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

znak sprawy: 4/DR/2016

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa zaprasza do 
złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia publicznego:
Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu wykładów na seminarium „Metodologia 
i organizacja badań rolniczych w 2016 r.” w dniu 17.02.2016 r. zorganizowanym przez Departament 
Rolnictwa w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej w Jachrance dla pracowników z urzędów 
statystycznych, zajmujących się oceną i szacowaniem produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Przewidywana liczba uczestników wyniesie maksymalnie: 75 osób.

2. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania 
następujących zadań:
Zadanie 1:
Temat: Perspektywy rozwoju sadownictwa w Polsce -  szanse i zagrożenia.
Czas trwania 45 minut.
Zadanie 2:
Temat: Rozwój nowych technologii uprawy sadów, wprowadzanie nowych gatunków i odmian roślin 
sadowniczych, czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców z drzew i krzewów owocowych. 
Czas trwania 45 minut.
Zadanie 3:
Temat: Charakterystyka produkcji z trwałych użytków zielonych, łąki zmeliorowane i pozostałe, 
plonowanie z łąk i pastwisk trwałych.
Czas trwania 60 minut.
Zadanie 4:
Temat: Specyfika prowadzenia monitoringu produkcji zwierzęcej, w tym systemów utrzymania 
zwierząt gospodarskich, w kontekście oddziaływania na środowisko naturalne.
Czas trwania 90 minut.

1) Zamawiający zapewni salę dydaktyczną, niezbędne oprzyrządowanie i infrastrukturę do 
przeprowadzenia wykładu oraz wyżywienie dla wszystkich uczestników wykładu łącznie 
z osobą prowadzącą.

2) Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu do miejsca przeprowadzenia wykładu osoby 
przeprowadzającej wykład.
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3) Zamawiający wymaga, aby wykonawca przygotował i przedłożył Zamawiającemu jeden 
komplet materiałów wykładowych w wersji elektronicznej (w formacie Word) na 2 dni przed 
przeprowadzeniem wykładu w celu akceptacji bądź naniesienia poprawek.

4) W przypadku stwierdzenia wad wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 1 dnia roboczego nanieść poprawki oraz ponownie przekazać materiały 
Zamawiającemu w celu ich akceptacji.

5) W zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą umowie zostanie zawarty zapis
0 przeniesieniu majątkowych praw autorskich w polach eksploatacji wskazanych w art. 50 pkt
1 i 2, Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006r., Nr 90, poz. 631, 
z późn. zm.).

6) Zamawiający wymaga, aby podana przez wykonawcę kwota wynagrodzenia za wykonanie 
usługi obejmowała koszt nagrania na nośnik danych jednego kompletu materiałów dla 
Zamawiającego.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

3. Warunki udziału:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą, którzy:

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia,
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W zakresie zadania 1:
W celu realizacji zadania wykonawca powinien posiadać co najmniej tytuł naukowy doktora nauk 
rolniczych lub wyższy;

Co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie przekazywania i upowszechniania wiedzy 
z zakresu obejmującego temat wykładu.
Dorobek naukowy obejmujący min. 2 publikacje popularno-naukowe z zakresu 
obejmującego temat wykładu.
Uczestnik prac badawczych z zakresu produkcji ogrodniczej.

W zakresie zadania 2:
W celu realizacji zadania wykonawca powinien posiadać co najmniej tytuł naukowy doktora nauk 
rolniczych lub wyższy;

Co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie przekazywania i upowszechniania wiedzy 
z zakresu obejmującego temat wykładu.
Dorobek naukowy obejmujący min. 2 publikacje popularno-naukowe z zakresu 
obejmującego temat wykładu.
Uczestnik prac badawczych z zakresu produkcji ogrodniczej.

W zakresie zadania 3:
W celu realizacji zadania wykonawca powinien posiadać co najmniej tytuł naukowy doktora nauk 
rolniczych lub wyższy;

Co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie przekazywania i upowszechniania wiedzy 
z zakresu obejmującego temat wykładu.
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Dorobek naukowy obejmujący min. 2 publikacje popularno-naukowe z zakresu 
obejmującego temat wykładu.
Uczestnik prac badawczych z zakresu produkcji z trwałych użytków zielonych .

W zakresie zadania 4:
W celu realizacji zadania wykonawca powinien posiadać co najmniej tytuł naukowy doktora 
habilitowanego nauk rolniczych lub wyższy;

Co najmniej 2 letnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie przekazywania wiedzy 
z zakresu obejmującego temat wykładu.
Dorobek naukowy obejmujący min. 2 publikacje popularno-naukowe z zakresu 
obejmującego temat wykładu.
Uczestnik prac badawczych z zakresu technologii produkcji zwierzęcej oraz oddziaływania 
produkcji zwierzęcej na środowisko.

Wymagane dokumenty:
1) oferta wypełniona według załączonego wzoru,
2) CV osoby zdolnej do wykonania zamówienia.

4. Termin realizacji zamówienia publicznego:
Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia podpisania umowy do dnia 17.02.2016 r.

5. Warunki płatności:
Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od momentu przekazania Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń 
protokołu zdawczo-odbiorczego.

6. Miejsce i termin złożenia oferty
Oferty należy składać do 03.02.2016 r. do godziny 12.00 w Głównym Urzędzie Statystycznym 
w Warszawie, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, pok. 378, III piętro lub faxem na nr 
(22) 608 38 65, lub na adres e-mail: S.Niszczota@stat.iiov.pl

7. Kryteria oceny oferty:
100 % cena. Zamawiający wybierze ofertę wykonawcę, który przedstawi najniższą cenę oraz spełni 
warunki formalne.

8. Sposób obliczania ceny oferty:
Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 
w tym koszty przejazdów i pozostałe koszty związane z uzyskaniem informacji i materiałów 
niezbędnych do jego wykonania. W przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne cena brutto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia powinna być równa cenie netto oraz powinna zawierać wszystkie 
koszty osobowe, w tym składki ubezpieczeniowe oraz zaliczki na podatek dochodowy.

9. Do kontaktów w sprawie zapytania jest upoważniony:
Stanisław Niszczota, tel. (22) 608 33 53, e-mail: S. Niszczota@stat.gov.pl

10. Informacja dodatkowa:
W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia 
umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę, lub ponowienie zapytania ofertowego.

Sporządził: Zatwierdził:

komórki organizacyjnej wnioskującej)

3

mailto:S.Niszczota@stat.iiov.pl
mailto:Niszczota@stat.gov.pl



