
Susz, dnia 16.11.2015 r.  
Gmina Susz 
ul. Józefa Wybickiego 6 
14-240 Susz 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zapraszam do złoŜenia oferty na 
opracowanie Planu zintegrowanych działań ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru 
zlewni Jeziora Suskiego. 
 
 
Termin realizacji zadania: 31.10.2016 r. 
Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji tj. Planu zintegrowanych działań 
ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni Jeziora Suskiego w 3 egzemplarzach 
papierowych oraz 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym. 
 
Plan zintegrowanych działań ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni Jeziora 
Suskiego musi być sporządzony w oparciu o szczegółową analizę stanu istniejącego  
i aktualne, przeprowadzone przez Wykonawcę Planu badania stanu wód Jeziora Suskiego  
i jego zlewni. Dokumentacja ma zawierać w szczególności: 
1. Rozpoznanie procesów zachodzących w zlewni, w tym: 
1.1. identyfikację źródeł punktowych, rozproszonych i obszarowych zanieczyszczeń w zlewni 
oraz rozpoznanie rodzaju zanieczyszczeń; 
1.2. wyniki badań hydrologicznych jeziora oraz cyklu badań fizykochemicznych  
i biologicznych wód jeziora i osadów dennych (obejmujących okres stagnacji zimowej i letniej 
oraz cyrkulacji wiosennej i jesiennej); 
1.3. kompleksową analizę wyników badań, w tym określenie aktualnego stanu ekologicznego 
jeziora oraz przyczyn i źródeł niekorzystnych zmian w ekosystemie jeziora, ustalenie 
obciąŜenia ładunkiem substancji biogennych wprowadzanych do zbiornika z róŜnych źródeł. 
2. Określenie moŜliwych do zrealizowania działań mających na celu obniŜenie ładunków 
zewnętrznych obciąŜających jezioro oraz plany ochrony jeziora, w tym zabiegów 
ochronnych, w szczególności w zakresie: 
2.1. ograniczenia nadmiernej / przyśpieszonej eutrofizacji wód jeziora; 
2.2. przeciwdziałania zanieczyszczeniom substancjami priorytetowymi; 
2.3. przeciwdziałania zakłóceniom hydrologicznym oraz degradacji walorów morfologicznych; 
2.4. poprawy zasobów naturalnych ekosystemów wodnych. 
3. Określenie celowości rekultywacji zbiornika wodnego w oparciu o przeprowadzone 
badania. 
4. Określenie działań związanych z monitoringiem stanu wód po realizacji zadania. 
5. Określenie działań związanych z edukacją ekologiczną uŜytkowników i interesariuszy, 
korzystających z wód jeziora w celu poprawy i ochrony wód jeziora poprzez zmianę 
świadomości i zachowań. 
6. Program Rekultywacji Jeziora Suskiego zawierający elementy i analizy umoŜliwiające 
ubieganie się o dofinansowanie działań związanych z rekultywacją jeziora ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
 
 



Plan zintegrowanych działań ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni Jeziora 
Suskiego zawierający ww. elementy musi być zgodny z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych 
w zakresie realizacji projektów związanych z wdraŜaniem Programu ochrony jezior Polski 
Północnej, celami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wytycznymi, regulaminami i 
innymi dokumentami wykorzystywanymi na potrzeby Programu przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
 
Wymagania stawiane wykonawcom: 
Doświadczenie w zakresie przygotowania dokumentacji w zakresie działań ochronnych  
i rekultywacyjnych jezior. 
 
Podstawą wyboru oferty będą kryteria: 

 
Kryterium  Maksymalna ilość pkt  

Cena 100 
 

Odpowiedź na zapytanie naleŜy złoŜyć w Urzędzie Miejskim w Suszu, ul. Wybickiego 6,  
14-240 Susz najpóźniej do dnia 25.11.2015 r. do godziny 16.00 Odpowiedź proszę przesłać: 
pocztą na adres Urząd Miejski w Suszu ul. Wybickiego 6; 14-240 Susz / faksem na numer 
(55) 278 62 22/ drogą elektroniczną na adres: fundusze@susz.pl na druku stanowiącym 
załącznik do pisma.  

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyŜszego terminu ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 
zamówień publicznych zgodnie z „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości 
nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych 
w Gminie Susz”. 
 
 
 
 
 

/-/ Burmistrza Susza 
 

         Krzysztof Pietrzykowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



............................................................... 
nazwa, adres lub pieczątka Wykonawcy  
 

 
FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa  
w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych 

w Gminie Susz 
 

 
na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji tj. Planu zintegrowanych działań ochronnych  
i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni Jeziora Suskiego w 3 egzemplarzach papierowych 
oraz 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym. 

 
 

Odpowiadając na przekazane zapytanie ofertowe oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 
 
Netto:………………………………………………………………………………..……..………….zł 
 
Podatek VAT:……………………………………………………..…………………..……………...zł 
 
Brutto:…………………………………………………………………………………….……………zł 
 
Nazwa wykonawcy/ firmy……………..…………………….……………………….….…………….. 
 
Siedziba wykonawcy/firmy…………..……………………..…………………….………...………… 
 
Nr Tel.…………….…Nr. fax………………NIP……………………..REGON…………….............. 
 
nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS…………………………………………….                                                                                                                                        
 
Nr konta bankowego………………………………………………….……………………………… 
 
 
Oświadczam, Ŝe: 
1) Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeŜeń. 
2) Zapoznałem się z miejscem realizacji zamówienia i mam świadomość jego wykonania. 
3) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.  
4) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo 

Zamówień publicznych. 
5) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
6) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie gwarantujące wykonanie zamówienia. 
7) Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
8) Jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia. 

 
Deklaruję ponadto: 
1) Zamówienie wykonam do dnia: .......................................................................................... 

 
 
 
……………………….        …..……............................................................. 
             (data) (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentacji  
 wykonawcy lub pełnomocnika) 


