Sękocin Stary, 07 luty 2018 roku

Zapytanie ofertowe nr ZP 2018/02/07

I. Zamawiający:
Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
NIP 525-00-09-200, REGON 000115832, KRS 00000039417
II Opis Przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dwukrotne przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu pt.: LIFE+
ForBioSensing PL „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z
wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”, realizowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa oraz
współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+
oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), zgodnie z Opisem
Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
III Warunki ogólne udziału:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z literą prawa, w
zakresie objętym niniejszym zamówieniem, (jeśli dotyczy), oraz
 posiada przynajmniej jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government
Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self
Assessment(CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA);
 i/lub posiada uprawnienia biegłego rewidenta;
 i /lub posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wraz z
dwuletnią praktyką, oraz


zapewni w składzie zespołu, wyznaczonego do wykonania niniejszego zamówienia, stały udział co najmniej jednej
osoby, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonała rzetelnie i z należytą starannością co najmniej trzy audyty projektów, których
łączna wartość dofinansowania wynosiła w przeliczeniu minimum 10 000 000 PLN, z czego:
 co najmniej dwa projekty współfinansowane były ze środków europejskich,
 co najmniej jeden projekt dotyczył działań związanych ze środowiskiem przyrodniczym,
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co Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu poprzez przedstawienie kopii referencji z należytego wykonania
audytów.
IV Wzór umowy: Załącznik nr 3.
V Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania (Załącznik
nr 1).
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
Oferent gwarantuje niezmienność ceny w trakcie realizacji zamówienia.
VI Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: M.Sadkowska@ibles.waw.pl
DW: D.Korzybski@ibles.waw.pl oraz A.Adamczyk@ibles.waw.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres: ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, budynek A, pokój nr 107, do 19.02. 2018 r., do godz.
12.00 .
2. Ocena ofert zostanie dokonana w terminie do 22.02.2018, zaś Oferenci zostaną poinformowani drogą mailową
o wynikach oceny w przeciągu dwóch dni roboczych od daty dokonania oceny ofert. Zamawiający zastrzega
sobie prawo przedłużenia terminu oceny ofert w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów przez
Oferentów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania ofert złożonych po terminie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozpatrywania oferty, jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat Oferent
wykonywał lub wykonuje na rzecz Zamawiającego usługi w sposób nierzetelny, w szczególności
wykonał/wykonuje je nieterminowo i/lub niezgodnie z określną jakością.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
VII Ocena ofert:
 Kryteria oceny ofert:
1. Cena, waga 60%:
Oferent powinien podać w ofercie cenę netto, bez podatku od towarów i usług (VAT).
2. Kryteria poza cenowe:
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waga 20% - w przypadku zaoferowania przez Oferenta dodatkowego, pełnego sprawdzenia zgodności
prowadzonych działań w zakresie promocji Projektu, z wymaganiami instytucji finansujących Projekt
(weryfikacji mają być poddane wszystkie dokumenty);
waga 10% - w przypadku zaoferowania przez Oferenta dodatkowego, pełnego sprawdzenia
poprawności przeprowadzonych przetargów, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych
(weryfikacji mają być poddane wszystkie dokumenty);
waga 5% - w przypadku zaoferowania przez Oferenta dodatkowego, pełnego sprawdzenia
kwalifikowalności wydatków z zakresu wynagrodzeń pracowników, zgodnie z wymaganiami
instytucji finansujących Projekt (weryfikacji mają być poddane wszystkie dokumenty);
waga 5% - w przypadku zaoferowania przez Oferenta dodatkowego, pełnego sprawdzenia
poprawności prowadzonych Kart Ewidencji Czasu Pracy, zgodnie z wymaganiami instytucji
finansujących Projekt (weryfikacji mają być poddane wszystkie dokumenty).

VIII Termin realizacji Przedmiotu zamówienia:
1. Audyty muszą być wykonane w dwóch terminach:
I audyt – do końca I kwartału 2018 roku,
II audyt – do końca I kwartału 2021 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia
II audytu w przypadku pojawienia się okoliczności wymagających takiego przesunięcia, w szczególności
wydłużenia czasu trwania projektu.
2. Czas realizacji działań, prowadzonych w siedzibach Zamawiającego nie powinien być dłuższy niż 30 dni.
Raporty muszą być przekazane Zamawiającemu w terminie do 30 dni od zakończenia działań audytorskich.
IX Dodatkowe informacje:


Informacja o szacunkowej ilości dokumentów, poddanych badaniom:
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1
2
3
4
5
6
7
LP
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Wskaźnik
Objętość umowy o dofinansowanie (KE)
Objętość umowy o dofinansowanie (NFOŚiGW)
Liczba załączników do umowy (NFOŚiGW)
Liczba lokalizacji
Liczba zadań
Liczba kategorii
Liczba podkategorii
Wskaźnik
Liczba faktur VAT/rachunków/paragonów
Liczba delegacji
Liczba rachunków do umów cywilno-prawnych
Liczba pracowników od początku trwania projektu
Liczba pracowników zatrudnionych na dzień 15.01.2018 (na 100% w FBS)
Liczba pracowników zatrudnionych na dzień 15.01.2018 (częściowo w FBS)
Liczba Kart Czasu Pracy
Liczba zapytań ofertowych (przy zamówieniach pon. 30 tys. Euro)
Liczba zamówień publicznych (przy zamówieniach pow. 30 tys. Euro)
Liczba produktów projektu
Liczba wskaźników projektu z Wniosku
Liczba wskaźników rezultatu wg umowy z NFOŚiGW
Liczba kamieni milowych
Liczba Wniosków o Płatność (NFOŚiGW)

Wartość
119 stron
22 strony
7 załączników
2 biura (Sękocin Stary, Białowieża)
19
7
231
Wartość szacunkowa
na dzień 15.01.2018
na zakończenie projektu
350
700
1 200
2 500
25
50
41
60
20
n/d
5
n/d
880
1 800
55
100
18
22
5
22
33
101
16
32
14
34
11
25

Dodatkowych informacji udziela Pan Damian Korzybski pod numerem telefonu 22 715 0653 oraz adresem
email: D.Korzybski@ibles.waw.pl.
X Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego;
2. Opis przedmiotu zamówienia;
3. Wzór umowy;
4. Wzór szablonu raportu „Independent Audit Report LIFE+.
(http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/lifeplus/reporting.htm)
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3
05-090 Raszyn
W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia…………… 2018 r., dotyczącego dwukrotnego przeprowadzenia
audytu zewnętrznego Projektu pt.: LIFE+ ForBioSensing PL „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów
Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”,
Ja/My niżej podpisani:
1………………………………………..
2………………………………………..
działając w imieniu:
…………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………
Nip………………………..,
Regon………………….…………..,
tel.
…………….……………,
Email:…………………………..……
niniejszym oferujemy realizację zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym, które
otrzymaliśmy w dniu ………………..…….. r. i uznajemy się związanymi określonymi tam zasadami postępowania
oraz zdobytymi informacjami niezbędnymi do przygotowania oferty.
Ponadto oświadczamy, że:
1. Posiadamy stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawne nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia.
3. Dysponujemy potencjałem technicznym oraz ludzkim niezbędnym do realizacji zamówienia.
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
5. Akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy.
6. Oferujemy
realizację
całości
przedmiotu
zamówienia
za
cenę
ryczałtową:
netto*………………..…………….…słownie…………………………….………………………………
………..……….
brutto
…………………….………..słownie…………………………………………………………….………
………….
w
tym
VAT
………….…………..
słownie
…………………………………………………………..…………………..
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Biorąc pod uwagę poza cenowe kryteria oceny deklarujemy, zaznaczając X w odpowiedniej kratce:






pełne sprawdzenie zgodności prowadzonych działań w zakresie promocji Projektu
z wymaganiami instytucji finansujących Projekt (weryfikacji będą poddane wszystkie dokumenty).
pełne sprawdzenie poprawności przeprowadzonych przetargów, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień
publicznych (weryfikacji będą poddane wszystkie dokumenty).
pełne sprawdzenie kwalifikowalności wydatków z zakresu wynagrodzeń pracowników, zgodnie z
wymaganiami instytucji finansujących Projekt (weryfikacji będą poddane wszystkie dokumenty).
pełne sprawdzenie poprawności prowadzonych Kart Ewidencji Czasu Pracy, zgodnie
z wymaganiami instytucji finansujących Projekt (weryfikacji będą poddane wszystkie dokumenty).

Oświadczam(-y), że na dzień składania ofert brak jest podstaw do
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

wykluczenia

mnie/nas

Do oferty załączamy następujące dokumenty i oświadczenia:
Załączniki:
1. ……………………………………………..
2. ……………………………………………..
…….………………… dnia ……………………

…………………………………………………………………
Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

*dotyczy podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
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Załącznik 2

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

SPIS TREŚCI:
1. Podstawowe informacje o Projekcie
2. Zakres usługi
3. Wymagania szczegółowe
1. Podstawowe informacje o Projekcie:
Projekt LIFE13 ENV/PL/000048 LIFE+ ForBioSensing PL „Kompleksowy monitoring dynamiki
drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych” realizowany jest przez
Instytut Badawczy Leśnictwa w oparciu o:
- umowę z Komisją Europejską nr LIFE13 ENV/PL/000048 z dnia 22.07.2014 o udzielenie dotacji na
realizację projektu w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+
- umowę nr 485/2014/WN10/OP-NM-LF/D z dnia 17.07.2014 r. z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcie realizowanego w
ramach Instrumentu Finansowego LIFE +.
Cel Projektu: Projekt ma na celu opracowanie i zastosowanie metody monitoringu dużego obiektu leśnego
z wykorzystaniem innowacyjnych technik i danych. Dzięki zastosowaniu najnowszych technik analiz
ekosystemów leśnych możliwe będzie pozyskanie unikalnego dla Puszczy Białowieskiej zbioru danych
przestrzennych i drzewostanowych. Połączenie danych teledetekcyjnych i fotogrametrycznych (np. LIDAR,
zdjęcia satelitarne itp.) z pomiarami naziemnymi oferuje możliwość kompleksowego ujęcia dynamiki
drzewostanów (lub homogenicznych fragmentów leśnych) tego cennego przyrodniczo obiektu leśnego.
Rozpoznanie zmian struktury i składu gatunkowego, zachodzących w lasach Puszczy Białowieskiej pozwoli
na zidentyfikowanie czynników warunkujących te procesy, ich dynamiki oraz wdrożenie odpowiednich
przedsięwzięć ochronnych do działań praktycznych Parku i Nadleśnictw.
Okres realizacji projektu: 1.10.2014 – 30.06.2021
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Kwota finansowania: Komisja Europejska: 1 958 988 €; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej: 1 763 089 €; Instytut Badawczy Leśnictwa: 341 349€.
2. Zakres usługi
2.1 Przedmiotem zamówienia jest: zaplanowanie metodyki audytów, dwukrotne przeprowadzenie
audytów zewnętrznych oraz wykonanie profesjonalnej opinii/oceny w formie raportów dla Projektu
LIFE13 ENV/PL/000048 pt.: LIFE+ ForBioSensing PL „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów
Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych” pod względem zgodności z prawem
polskim oraz obowiązkami nałożonymi na Beneficjenta umowami z Komisją Europejską oraz Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2.2 Audyt zewnętrzny projektu powinien zostać wykonany zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dla
Instrumentu Finansowego LIFE + (komponent II) i odpowiadać przedstawionemu w nim formatowi. Audyt
powinien obejmować co najmniej poniższy zakres:
a) Weryfikację realizacji projektu do dnia rozpoczęcia audytu.
b) Ocenę kwalifikowalności poniesionych wydatków i sposobu ich dokumentowania pod kątem zgodności
z krajowymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości oraz zgodności z Umowami o przyznanie dotacji
wraz z przepisami szczegółowymi i przepisami wspólnymi oraz załącznikami, a w szczególności ocenić, czy
wydatki:
- są możliwe do zweryfikowania i zidentyfikowania;
- zostały przewidziane w budżecie lub zostały zatwierdzone poprzez zmianę umowy o dotację;
- są bezpośrednio powiązane z projektem i niezbędne do jego realizacji;
- odpowiadają ekonomicznym uwarunkowaniom oraz zasadom dobrego zarządzania finansowego;
- odpowiadają wymaganiom przepisów prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych;
- zostały rzeczywiście poniesione w czasie trwania projektu;
- zostały prawidłowo udokumentowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz
wytycznymi zawartymi w umowach o przyznanie dotacji oraz w przepisach wspólnych;
- są poparte odpowiednim oświadczeniem o kwalifikowalności VAT;
- są możliwe do określenia i zweryfikowania;
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- nie uwzględniają żadnych kosztów niekwalifikowanych.

Ponadto audyt powinien obejmować:
- weryfikację przechodów z projektu;
- weryfikację źródeł finansowania projektu;
- weryfikację księgowań wydatków, ich ocenę, sposób dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji
księgowej;
- sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedur przetargowych, w tym zgodności z Ustawą Prawo
zamówień Publicznych;
- sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu.
Audyt powinien również przedstawić rekomendacje, mające na celu wdrożenie ewentualnych działań
korygujących i zapobiegawczych, w celu wyeliminowania ryzyka i nieprawidłowości zidentyfikowanych
w trakcie oceny realizacji projektu i możliwości implementacji rekomendacji w kolejnych projektach.
3. Wymagania szczegółowe:
3.1.Etap I – wykonanie pełnego audytu projektu pod kątem zgodności z prawem oraz obowiązkami
nałożonymi na beneficjentów umowami z Komisją Europejską oraz Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okres badanej dokumentacji: od początku trwania projektu do końca I
kwartału 2018 r. Audyt powinien zostać zakończony złożeniem Zamawiającemu raportu końcowego
(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego). Audyt projektu powinien zostać
wykonany zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dla instrumentu finansowego LIFE+ i odpowiadać
przedstawionemu w nich formatowi, którego obecna forma jest dostępnemu na stronie:
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/lifeplus/reporting.htm
Wstępna wersja raportu zostanie złożona Zamawiającemu nie później niż do 10 dni przed zakończeniem I
Etapu audytu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści
sprawozdania w terminie do 5 dni od dnia otrzymania wstępnej wersji sprawozdania, a Wykonawca przekaże
Zamawiającemu poprawioną wersję sprawozdania w terminie do 3 dni od otrzymania zastrzeżeń i uwag.
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Zamawiający i Wykonawca uzgodnią przed rozpoczęciem audytu harmonogram prac.

3.2 Etap II – wykonanie pełnego audytu końcowego projektu pod kątem zgodności z prawem oraz
obowiązkami nałożonymi na beneficjentów umowami z Komisją Europejską oraz Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Okres badanej dokumentacji: od początku projektu do dnia zakończenia projektu.
Drugi etap powinien zostać zakończony złożeniem Zamawiającemu raportu końcowego. Audyt projektu
powinien zostać wykonany zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dla instrumentu finansowego LIFE+
i odpowiadać przedstawionemu w nich formatowi, którego obecna forma dostępnemu na stronie:
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/lifeplus/reporting.htm
Wstępna wersja raportu zostanie złożona Zamawiającemu nie później niż 10 dni przed zakończeniem I Etapu
audytu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści
sprawozdania w terminie 5 dni od dnia otrzymania wstępnej wersji sprawozdania, a Wykonawca przekaże
Zamawiającemu poprawioną wersję sprawozdania w terminie 3 dni od otrzymania zastrzeżeń i uwag.
Zamawiający i Wykonawca uzgodnią przed rozpoczęciem audytu harmonogram prac.
3.3 Każdy z raportów zostanie przekazany Zamawiającemu w 2 egzemplarzach sporządzonych w języku
polskim, z podsumowaniem w języku angielskim, zawierającym konkluzje audytu i rekomendacje, o których
mowa w pkt 2.2, każdy w formie pisemnej z podpisem audytora i osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli ze strony wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach na zabezpieczonych przed zmianami
nośnikach CD lub DVD. Każdy z dokumentów powinien być zgodny z Księgą znaku Projektu, w
szczególności być oznaczony logotypami obowiązującymi dla projektu współfinansowanego z udziałem
instrumentu finansującego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
jak również logo Instytutu Badawczego Leśnictwa. Zamawiający przekaże Wykonawcy Księgę znaków
projektu, wraz z odpowiednimi plikami graficznymi przed rozpoczęciem prac.
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4.4 Realizacja usługi będzie odbywać się w siedzibie głównej Zamawiającego, tj. Instytut Badawczy
Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, budynek A, Sękocin Stary, 05 – 090 Raszyn. Wykonawca musi być
przygotowany na jednorazowy, maksymalnie dwu dniowy wyjazd do siedziby Instytutu Badawczego
Leśnictwa w Białowieży, ul. Park Dyrekcyjny 6,

17 – 230 Białowieża. Koszty przejazdu i pobytu

pracowników w miejscach prowadzenia audytu pokrywa Wykonawca.
Godziny realizacji usługi (godziny pracy Zamawiającego): 7:30 – 15:30
Zamawiający udostępni Wykonawcy w czasie audytu wszystkie dokumenty projektowe niezbędne do
przeprowadzenia audytu, po wcześniejszych ich wyspecyfikowaniu przez Wykonawcę audytu, w trakcie
ustalania harmonogramu prac. Zamawiający informuję, że nie ma możliwości udostępniania dokumentów z
projektu poza siedzibami Zamawiającego.
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Załącznik nr 3
UMOWA NR ……………………….
zawarta w dniu …………………………………….. w Sękocinie Starym, pomiędzy:
Instytutem Badawczym Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym przy ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, wpisanym do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000039417, NIP: 525-00-09-200, reprezentowanym
przez:
prof. dra hab. Jacka Hilszczańskiego, p.o. Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………
z siedzibą w ……………………………., o numerze REGON: …………………………………. oraz NIP:
…………………………..
reprezentowanym
przez
………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”,
w związku z realizacją Projektu pt. „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z
wykorzystaniem danych teledetekcyjnych” współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach
instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE + oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), nr umowy z KE: LIFE13 ENV/PL/000048; Nr umowy z NFOŚiGW:
485/2014/WN10/OP-NM-LF/D”, zwanym dalej „Projektem”, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest dwukrotne przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu pt.: LIFE+
ForBioSensing PL „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem
danych teledetekcyjnych” zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, oraz
ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.
§ 2.
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania
Umowy oraz zobowiązuje się ją wykonywać z należytą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i
techniki.
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2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi wykonania Przedmiotu
Umowy zawartymi w Załączniku nr 1 do Umowy i przy ich uwzględnieniu oraz na podstawie dostarczonych
przez Zamawiającego materiałów i informacji stworzy Utwory odpowiadające zawartej Umowie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy samodzielnie, przy użyciu własnych materiałów
i narzędzi.
4. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego konsultowania z osobą, o której mowa w § 12 ust. 4 lit. a) odnośnie
realizacji Przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Przedmiotu Umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
6. W przypadku powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za czynności
wykonane przez podwykonawców oraz jego personel, jak za działania i zaniechania własne.
§ 3.
Zobowiązania Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia Wykonawcy w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w
Sękocinie Starym oraz w Białowieży, wszystkich materiałów/dokumentów niezbędnych dla wykonania
Przedmiotu Umowy, w tym podstawowych informacji na temat Projektu, oraz odpowiedzi na zadane przez
Wykonawcę pytania, dotyczące wykonania Przedmiotu Umowy (w terminach uzgodnionych pomiędzy Stronami
w trakcie realizacji Umowy).
§ 4.
Termin wykonania, Odbiory
1. Strony uzgadniają następujące terminy realizacji przedmiotu Zamówienia:
a) Etap I - wykonanie I audytu – do końca I kwartału 2018 roku,
b) Etap II - wykonanie II audytu – do końca I kwartału 2021 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmiany terminu zakończenia II audytu w przypadku pojawienia się okoliczności wymagających
takiego przesunięcia, w szczególności wydłużenia czasu trwania projektu.
2. Czas realizacji działań, prowadzonych w siedzibach Zamawiającego, dla każdego z audytów, nie może
przekroczyć 30 dni.
3. Raporty muszą być przekazane Zamawiającemu w terminie do 30 dni od zakończenia działań audytorskich.
4. Wstępne wersje raportów zostaną przekazane Zamawiającemu w edytowalnej wersji elektronicznej nie
później niż do 10 dni przed zakończeniem I Etapu audytu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści każdego z raportów
w terminie do 5 dni od dnia ich otrzymania.
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawioną wersję sprawozdania w terminie do 3 dni od otrzymania
zastrzeżeń i uwag.
7. Odbiór Etapu I Umowy odbędzie się na podstawie Protokołu odbioru Etapu I, podpisanego bez uwag lub
zastrzeżeń Zamawiającego.
8. Odbiór Etapu II Umowy i jednocześnie całości Przedmiotu Umowy odbędzie się na podstawie Protokołu
odbioru Etapu II, podpisanego bez uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego.
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni uwag lub zastrzeżeń w wyznaczonym terminie albo będą one
uwzględnione niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od
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Umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym zakresie oraz będzie uprawniony do
żądania zapłaty kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
10. Osobami upoważnionymi do podpisania Protokołu odbioru produktu są:
ze strony Zamawiającego: Pan Damian Korzybski
ze strony Wykonawcy: ……………………………………………….
§ 5.
Sposób przekazania materiałów
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi
dotyczącymi wykonania Przedmiotu Umowy zawartymi w Załączniku nr 1 do Umowy w terminach
określonych w § 4 Umowy.
2. Koszt transportu materiałów do/z siedziby Zamawiającego w Sękocinie Starym oraz Białowieży pokrywa
Wykonawca w ramach wynagrodzenia;
§ 6.
Wynagrodzenie
1. Za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości ………………… zł. netto (słownie
złotych netto:
……………………………………………), powiększone o podatek od towarów i usług VAT w wysokości
zgodnej z obowiązującymi przepisami tj. w łącznej wysokości …………………… zł. brutto (słownie złotych
brutto……………………………………………………………).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. poprzedzającym będzie wypłacone w dwóch transzach:
2.1. Transza I, w wysokości 40% wynagrodzenia, w wysokości ………………… zł. netto (słownie złotych netto:
……………………………………………), powiększone o podatek od towarów i usług VAT w wysokości
zgodnej z obowiązującymi przepisami tj. w łącznej wysokości …………………… zł. brutto (słownie
złotych brutto……………………………………………………………), po podpisaniu bez uwag lub
zastrzeżeń Zamawiającego Protokołu odbioru Etapu I.
2.2. Transza II, w wysokości 60% wynagrodzenia, w wysokości ………………… zł. netto (słownie złotych netto:
……………………………………………), powiększone o podatek od towarów i usług VAT w wysokości
zgodnej z obowiązującymi przepisami tj. w łącznej wysokości …………………… zł. brutto (słownie
złotych brutto……………………………………………………………), po podpisaniu bez uwag lub
zastrzeżeń Zamawiającego Protokołu odbioru Etapu II.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałe, nie może ulegać zmianom w trakcie realizacji Umowy oraz
obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem podatku od
towarów i usług, innych opłat i podatków.
4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, dostarczonych do
siedziby Zamawiającego nie wcześniej niż, dla Transzy I, po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu odbioru
Etapu I, dla Transzy II, po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu odbioru Etapu II.
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a) Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT złożonej przez
Wykonawcę.
b) Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
c) Wystawiona faktura Vat musi na stronie pierwszej dokumentu zawierać zapis „Zakup w ramach projektu LIFE13
ENV/PL/000048”.
d) Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia mu należnego na inny podmiot lub
osobę fizyczną.
§ 7.
Odpowiedzialność, Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym wskutek nie usunięcia przez
Wykonawcę uwag lub zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy w trybie określonym w § 4 Umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6
ust. 1 Umowy.
2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 Umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
3. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 Umowy przekroczy 10
dni, wówczas Zamawiający uprawniony będzie, bez wyznaczania dodatkowego terminu, do odstąpienia od
Umowy w całości lub w części i żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 30% łącznego
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości łącznego wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy.
5. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci Wykonawcy z kwoty należnego wynagrodzenia, o którym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub zostanie ona zapłacona przez Wykonawcę na
wskazany przez Zamawiającego rachunek.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na
zasadach ogólnych.
§ 8.
Odstąpienie od Umowy
Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu jeżeli Wykonawca:
a) nie dostarczył Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 w terminie określonym w
§ 4 ust. 1 Umowy, a opóźnienie przekroczy 10 dni,
b) nie wykonał poprawek i uzupełnień w terminie wyznaczonym zgodnie z § 4,
c) przekazał Przedmiot Umowy do wykonania osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 9.
Prawa autorskie
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1. Wykonawca oświadcza, że z chwilą przekazywania Zamawiającemu wyników realizacji Przedmiotu niniejszej
umowy, Zamawiającemu będą przysługiwać wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do raportów
z audytów będących utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utwory nie będą
obciążone jakimikolwiek roszczeniami i prawami osób trzecich.
2. Ponadto Wykonawca oświadcza, że sporządzone przez niego Utwory, będą stworzone samodzielnie, będą miały
charakter indywidualny i nie będą naruszać praw osób trzecich.
3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy, przenosi na rzecz Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do wytworzonych Utworów nieograniczone czasowo ani
terytorialnie, do wykorzystywania na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu systemu i formatu;
b) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;
c) publiczne udostępnianie w Polsce i poza jej granicami w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) wykorzystywania Utworów lub ich dowolnych części do prezentacji;
e) wypożyczanie, najem, dzierżawa, oddanie do bezpłatnego używania;
f) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu;
g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci
telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
h) sporządzanie wersji obcojęzycznych;
i) dowolnego przetwarzania Utworów, w tym na adaptacje, modyfikacje Utworów, wykorzystywanie
Utworów jako podstawę lub materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów obejmuje również prawo do korzystania, pobierania
pożytków i rozporządzenia wszelkimi opracowaniami Utworów wykonanymi przez Zamawiającego, na zlecenie
Zamawiającego lub za zgodą Zamawiającego bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.
5. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu na
wykonywanie zależnych praw autorskich, oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim
wykonywania tych zależnych praw autorskich, w zakresie pól eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej.
6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Utworu nastąpi bezwarunkowo z chwilą
podpisania końcowego Protokołu odbioru. Zamawiający otrzyma autorskie prawa majątkowe do Utworu
uwzględniających poprawki Zamawiającego jak i do Utworu, do którego będą wprowadzone modyfikacje na
etapie jego przekazywania. W okresie od dnia dostarczenia Utworów do momentu podpisania Protokołu odbioru
przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z Utworów
na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności korzystania z Utworów na innych niż
wymienione powyżej polach eksploatacji, przeniesie autorskich praw majątkowych do Utworów w drodze
osobnej umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 Umowy.
8. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność nośników, na
których utrwalono Utwory.
9. Wykonawca na własny koszt przejmie odpowiedzialność Zamawiającego w związku z wszelkimi roszczeniami,
stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń, wynikającymi z naruszenia przez Utwory jakichkolwiek praw
własności intelektualnej strony trzeciej.
Strona 16 z 18
Projekt LIFE+ ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych jest
współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE + oraz ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Nr umowy z KE: LIFE13 ENV/PL/000048; Nr umowy z NFOŚiGW: 485/2014/WN10/OP-NM-LF/D;

10. Wykonawca będzie bronić Zamawiającego na swój wyłączny koszt przed każdym pozwem lub postępowaniem
wynikającym z powyższych powodów.
11. Jeśli używanie któregokolwiek z Utworów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby
trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Wykonawca może na swój własny
koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:
a) uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania Utworów lub
b) zmodyfikować dany Utwór tak, żeby był zgodny z Umową, ale wolny od jakichkolwiek wad lub
roszczeń osób trzecich.
§ 10.
Własność
1. Wszelkie dokumenty, materiały i inne będące własnością Zamawiającego, a przekazane Wykonawcy w celu
umożliwienia mu prawidłowej realizacji Umowy, pozostają wyłączną własnością Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może udostępniać materiałów, dokumentów, o których mowa w ust. 1, osobom trzecim, nie może
także ich powielać w całości ani w części bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie dokumenty, materiały i inne będące własnością
Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po wykonaniu Umowy.

§ 11.
Poufność
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie wszystkich materiałów i informacji
przekazanych przez Zamawiającego oraz powstałych w ramach realizacji Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać przekazanych mu przez Zamawiającego materiałów i informacji
niezbędnych do wykonania Umowy, w innych celach niż określone w Umowie.
§ 12.
Osoby odpowiedzialne za kontakt

1. Strony zgodnie ustalają, że bieżąca współpraca będzie polegała na kontaktach bezpośrednich podczas
wykonywanego Przedmiotu Umowy w siedzibach Zamawiającego, za pośrednictwem telefonu, poczty
elektronicznej lub w formie pisemnej.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do informowania na bieżąco o każdej zmianie, bądź problemie w realizacji
zadań.
3. Każda zmiana realizacji zadań wymaga akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej (emailem).
4. Strony wskazują następujące osoby odpowiedzialne za realizację Umowy oraz następujące adresy do
korespondencji:
a) ze strony Zamawiającego:

Damian Korzybski, 22 715 0653
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b) ze strony Wykonawcy:

……………………………….

Zmiana osób lub adresów wskazanych w ustępie powyżej nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawierania
odrębnych aneksów.
§ 13.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
5. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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