
ZAPYTANIE OFERTOWE*
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
Zamawiający:
Ministerstwo Środowiska 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa
Osoba upoważniona do kontaktów: Karol Wolnicki, 
e-mail: cites-ma@mos.gov.pl

fax: (22) 57 92 290,

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

„Przewodnik do identyfikacji okazów muszli, koralowców i innych wybranych gatunków 
morskich CITES najczęściej występujących w handlu międzynarodowym”

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przewodnika do łatwej i szybkiej identyfikacji 
okazów muszli, koralowców i innych wybranych gatunków morskich CITES najczęściej 
występujących w handlu międzynarodowym.

Przewodnik przeznaczony będzie przede wszystkim dla służb egzekwujących przepisy 
CITES w Polsce prowadzących kontrole legalności przewozu i komercyjnego wykorzystania 
okazów CITES (Policja, Administracja Celno-Skarbowa) oraz turystów. Opracowanie będzie 
miało przejrzystą formę, na wzór przewodnika do łatwej identyfikacji gatunków, wraz z opisami. 
Będzie podzielone na dwie wersje: dla służb egzekwujących przepisy (wersja nr 1) oraz dla 
turystów (wersja nr 2). Wersja nr 1 będzie opracowana w pełnym zakresie (o którym mowa 
poniżej), natomiast wersja nr 2 będzie charakteryzowała się uproszczonym zakresem 
(z wyłączeniem poniżej przedstawionego pkt 9 karty opisowej pt. „Charakterystyka nielegalnego 
handlu”) i formą uwzględniającą jedynie najważniejsze informacje z perspektywy turysty.

Zakres taksonomiczny opisywanych okazów:
- wszystkie ważne okazy występujące w handlu jako pamiątki turystyczne z następujących grup: 
strzykwy (Holothuroidea), mięczaki (Mollusca), parzydełkowce (Cnidaria);
- wybrane okazy, z możliwym łączeniem w większe grupy: żółwie (Testudinata) w zakresie 
gatunków morskich - np. pancerze, przedmioty z szylkretu; ryby (Pisces) - np. szczęki rekinów, 
koniki morskie i przedmioty z nich wykonane.

Wykonawca może zgrupować gatunki z zakresu podstawowego w grupę gatunków tylko 
w przypadku, gdy cała grupa gatunków należy do tego samego Załącznika CITES i Aneksu 
przepisów UE w zakresie CITES oraz gdy charakterystyka poszczególnych gatunków i okazów 
z nich wykonanych jest wspólna.

Karta opisowa poświęcona gatunkowi lub wyższemu taksonowi zawiera:
1. Nazwę powszechną (polską, ew. popularne nazwy handlowe w innym języku) i naukową 

(łacińską); w przypadku wyższych taksonów wymienione zostaną ponadto przykłady 
gatunków lub wszystkie bądź najważniejsze, w kontekście przedmiotu analizy, rodzaje 
należące do taksonu.

2. Najczęstsze kierunki, z których okazy są eksportowane i przywożone (mapa świata, z ew. 
zbliżeniami obszarów które powinny zostać pokazane bardziej szczegółowo, z zaznaczeniem 
zasięgu i zróżnicowaniem częstości przywozu, np. obszary, w których dane okazy są 
popularnymi pamiątkami zaznaczone na czerwono).

3. Rodzaje okazów w handlu, z podaniem: typu (muszla, fragmenty muszli, okazy przetworzone 
- rzeźby, figurki, biżuteria), źródła pochodzenia (np. środowisko naturalne, akwakultura), 
źródeł pozyskania (np. zakupy w sklepach, targowiskach, okazy znalezione).
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4. Szczegółowy opis każdego z typów okazów, umożliwiający łatwą, szybką i pewną 
identyfikację.

5. Szczegółowy opis metod identyfikacji, które można zastosować przy oznaczaniu gatunków 
ww. okazów.

6. Zdjęcia typów okazów opisanych gatunków.
7. Załącznik CITES, Aneks UE w zakresie CITES i związaną z tym szczegółową 

charakterystykę wymogów prawnych w zakresie przewozu i wykorzystania komercyjnego 
okazów tych gatunków (karty mogą odsyłać do odrębnego opisu w tym zakresie).

8. Ewentualne procedury uproszczone stosowane przez kraje pochodzenia w zakresie eksportu 
opisywanych okazów.

9. Charakterystykę nielegalnego handlu okazami (skala, kierunki, szlaki ewentualnego 
przemytu, metody przemytu).

Informacje zawarte punktach 1-9 powinny być zgrupowane blokowo przy poszczególnych 
opisywanych gatunkach, ewentualnie grupach gatunków, tak ażeby zarówno zdjęcie, opis, sposób 
identyfikacji oraz dane na temat handlu i nielegalnego handlu wraz z odniesieniem do wymogów 
prawnych i sankcji były na kartach poświęconych opisywanemu gatunkowi, ewentualnie grupie 
gatunków, stanowiąc autonomiczne pakiety.

Jeśli w danym taksonie wyodrębnić można różne typy okazów, z różnymi źródłami, obszarami 
pochodzenia, takim okazom zostaną poświęcone osobne karty (przy czym np. żółwie morskie 
i ryby mogą być grupowane w większe grupy okazów, jednakże opis i mapa powinny w jasny 
sposób określać gdzie możemy spodziewać się poszczególnych okazów - uwzględniać ich typ 
i pochodzenie).

Szczególną uwagę Wykonawca poświęci koralowcom (Anthozoa), uwzględniając wszystkie 
grupy wymienione w rozporządzeniu UE w zakresie CITES: koralowce czarne (Antipatharia), 
korale szlachetne (Coralliidae), korale niebieskie (Helioporidae), koralowce twarde (Scleractinia). 
W każdej z ww. grup Wykonawca stworzy tyle kart ile to potrzebne dla łatwej identyfikacji 
okazów w handlu. Dla przykładu: osobno będą potraktowane biżuteria, a osobno fragmenty 
koralowców. W ramach rzędu Scleractinia: osobno będą potraktowane korale w poszczególnych 
kształtach, np. gałązek, grzybów.

Wykonawca przy identyfikowaniu gatunków, które będą objęte przewodnikiem, będzie bazował 
na danych dotyczących skali zarówno legalnego jak i nielegalnego handlu dostępnych na stronie 
internetowej Sekretariatu CITES, raportach rocznych CITES (dostępnych na stronie internetowej 
Ministerstwa Środowiska) oraz raportach z zatrzymań uzyskanych od Służby Celno-Skarbowej 
oraz Policji. Występowanie danego gatunku w handlu legalnym i/lub nielegalnym predysponuje 
go do włączenia w zakres tematyczny przewodnika. Ponadto, Wykonawca przy opracowaniu 
przewodnika weźmie pod uwagę m.in. przepisy UE w zakresie handlu dziką fauną i florą, dane 
naukowe dotyczące omawianych gatunków, dane dotyczące handlu legalnego i nielegalnego 
okazami tych gatunków, w tym dane w posiadaniu Sekretariatu Konwencji Waszyngtońskiej 
(CITES) oraz dane dotyczące zatrzymań dokonywanych przez organy egzekwujące CITES 
w Polsce

Przewodnik będzie dostarczony w 2 egzemplarzach w wersji wydrukowanej - na papierze 
makulaturowym, i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku danych CD.



II. Termin wykonania zamówienia:
Planowany czas realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy cywilnoprawnej do 
8 listopada 2019 r. Do 1 lipca 2019 r. Wykonawca przedstawi projekt opracowania i plan 
dalszych prac, celem omówienia z Zamawiającym kierunku i postępu prac.

III. Warunki udziału w postępowaniu (np. szczególne uprawnienia, wymagana wiedza 
i doświadczenie, warunki odnoszące się do norm zarządzania środowiskiem)

Wykonawca powinien dysponować kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym w zakresie 
opisanej powyżej tematyki lub przy realizacji opracowań, ekspertyz czy analiz o podobnym 
charakterze merytorycznym, zbieraniu danych od różnych instytucji, służb i organizacji, 
a następnie ich analizowaniu. Wymagane jest' udokumentowane wykształcenie wyższe 
przyrodnicze przynajmniej jednego z członków zespołu Wykonawcy.

IV. Wymagania dotyczące oferty
1. Informacje, jakie Wykonawca musi uwzględnić w ofercie:

Jeżeli są Państwo zainteresowani uprzejmie prosimy o przedstawienie Państwa oferty
w powyższym zakresie uwzględniającej następujące elementy:
1) proponowana cena brutto za opisane realizację zamówienia,
2) udokumentowany poziom kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w zakresie opisanej 

powyżej tematyki oraz przy realizacji opracowań, ekspertyz czy analiz o podobnym 
charakterze merytorycznym,

3) proponowany plan realizacji zadania z uwzględnieniem zaangażowanych ekspertów, zarysu 
metodologii zbierania i wykorzystania danych, informacji o źródle zdjęć do przewodnika.

2. Forma w jakiej ma być złożona oferta:
fax: (22) 369 11 59, lub e-mail: cites-ma@mos.gov.pl

3. Termin składania ofert:
Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty w terminie do 13 marca 2019 r.

V. Kryteria oceny ofert, ich wagi i sposób dokonywania oceny
Przy wyborze propozycji, a tym samym Wykonawcy, Zamawiający będzie brał pod uwagę:

1) proponowaną cenę za realizację zamówienia (1-10 pkt), według wzoru: x=a/b x 10, gdzie: x - 
liczba punktów, b - cena z ocenianej oferty, a - cena z najtańszej oferty

2) poziom kwalifikacji i doświadczenia predysponującego do realizacji ekspertyzy (0-10 pkt):
- udokumentowane doświadczenie w pracy nad opracowaniami o charakterze przewodników, 
kluczy do oznaczania gatunków (0-5 pkt);
- udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu analiz z zakresu handlu dziką fauną i florą 
gatunków zagrożonych wyginięciem (0-3 pkt);
- udokumentowane doświadczenie w tworzeniu ekspertyz o tematyce przyrodniczej (0-2 pkt);

3) zaproponowany plan realizacji zadania, gwarantujący terminową i rzetelną realizację 
(0-10 pkt):

- rozpisanie planu realizacji zamówienia (0-3 pkt)
- podanie w planie źródeł informacji, których wykorzystanie jest przewidziane do realizacji 
zamówienia (wskazanie kontaktów, ekspertów, instytucji); (0-3 pkt);
- podanie w planie informacji o źródle zdjęć do realizacji zamówienia (0-1 pkt);
- przedstawienie graficznego układu przewodnika (0-3 pkt).
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VI. Informacje dodatkowe
Ministerstwo Środowiska otrzymało certyfikat Zarządzania Środowiskowego, zgodny 

z rozporządzeniem EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową, zatwierdzoną przez Ministra 
Środowiska. W związku z tym, zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z treścią Polityki 
Środowiskowej dostępną na stronie MŚ f http://www.mos.gov.pl/kategoria/4214 emas w ms/). 

Papier wykorzystywany podczas tworzenia ekspertyzy będzie papierem makulaturowym. 
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 
Zamawiający może:

1) odstąpić od umowy i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia, 
albo
2) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie lub należyte wykonanie 
umowy i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 1,5% wynagrodzenia, za każdy 
dzień dodatkowego terminu, a po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 
skorzystać z uprawnienia przewidzianego w pkt 1.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

1.

2.
3.

Termin płatności
1 .Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu zadania, w terminie 15 dni roboczych od 
dnia przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury, przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na przedłożonej fakturze.
2. Warunkiem wystawienia faktury jest wykonanie umowy potwierdzone podpisaniem przez 
Strony protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego należyte wykonanie zadania.
3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego 
dyspozycji przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Przez dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy.

4.

* Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
i w związku z tym nie przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI tej ustawy. 
Zapytanie ofertowe nie jest również ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie wywołuje 
określonych w nim skutków prawnych.
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