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OGLOSZENIE 

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY CENOWEJ 

Podstawa prawna prowadzonego postej'owania 
§ 4 Regulaminu udzielania zamówieñ publicznyck w Gorczaiskim Parku Narodowym 

(dot zamówieñ publicznych realizowanych w ramachfunduszy z Unii Europejskiej 
o warto.ciponi±ej 30 000 enetto). 

W zwiazku z realizacjq projektu POIS.02.04.00-00-0003/1 8 ,,Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii teledetekcyjnych w zarz4dzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczañskiego Parku 
Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów" w ramach 
dzialania nr 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, 09 priorytetowa II Ochrona grodowiska, 
w tym adaptacja do zmian klimatu, Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020. Typ 
projektu 2.4.4 Wsparcie procesu wdrazania instrumentOw zarzdczych w ocbronie przyrody; Podtyp 
2.4.4d Ocena stanu zasobOw przyrodniczych w parkach narodoych przy wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii teledetekcyjnych 

Gorczañski Park Narodowy, Porçba Wielka 590, 34-735 Niediwiedi zaprasza do z1oenia pisemnej 
oferty na wykonanie zadania pn.: 

OBSLUGA PRAWNA PROJEKTU 

Informacja o Projekcie: 
Proj ekt realizowany bçdzie w Gorczañskim Parku Narodowym w Porçbie Wielkiej w latach 

2019-2021. Ogolna jego wartoé wynosi 2.032.000 zI, z czego dofinansowanie ze grodk6w Unii 
Europejskiej 1.727.200 zI. Pozostala kwota pochodzié bçdzie ze grodk6w krajowych. 

Glównym celem projektu jest przygotowanie odpowiednich materialów teledetekcyjnych 
i zaplecza informatyczno-technicznego do wykorzystania nowoczesnych technik teledetekcyjnych 
w thia1a1noci GPN w dlugiej perspektywie czasowej, a take ocena bieqçego stanu ekosystemów Parku 
i ich dynamiki na przestrzeni lat. 

W pierwszym etapie projektu zostanie przygotowany zestaw materialów teledetekcyjnych 
obejmujcy przede wszystkim: (1) aktualne zobrazowania (zdjccia lotnicze w barwach rzeczywistych 
(RGB) i podczerwieni (NIR), lotnicze skanowanie LIDAR, wielospektralne zdjecia satelitame), 
(2) odpowiednio opracowane archiwalne materialy analogowe (glownie zdjçcia lotnicze) znajdujce sic 
w zasobach GPN oraz (3) archiwalne materialy teledetekcyjne pozyskane z zasobów instytucji 
zewnçtrznych (np.: ortofotomapy, zdjçcia lotnicze i satelitarne). 

Nastçpnie wszystkie pozyskane i zgromadzone materialy zasilq, utworzony w tym celu system 
zarzdzania danymi teledetekcyjnymi, Wry bçdzie zintegrowany z istniejqçym systemem Parku. System 
ten wraz z przygotowanym, wydajnym zapleczem komputerowym pozwoli na archiwizowanie oraz 
sprawne wykonywanie analiz przestrzennych i udostçpnianie tych danych. Waznym elementem projektu 
jest przeprowadzenie szkoleñ dia pracowników Parku z podzialem na rózne stopnie zaawansowania 
w zakresie obsiugi systemu zarz44zania, korzystania z danych teledetekcyjnych, dostçpnych narzçdzi 

Projekt Nr P0/s. 02.04.00-00-0003118 
Wykorzystanie nowoczesnych techno/ogii teledetekcyjnych w zarzqdzaniu zasobami przyrodniczymi 

Gorczarskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów" 



Fundusze 	
CZA 

UNIA EUROPEJSKA Europejskie 	 Rzeczpospolita FUNDUSZ SPOJN0CI 
Infrastruktura i Srodowisko 	 Polska

IVARIOF 

analitycznych i gotowych opracowaui przygotowanych w ramach realizacji projektu, co pomoe 
w efektywnym wykorzystywaniu tego typu danych w zarzdzaniu GPN, monitoringu zasobów 
przyrodniczych i innej thiala1noci Parku np.: naukowo-edukacyjnej. 

Przygotowane i pozyskane materialy teledetekcyjne pos1u24 do wykonania róznych opracowañ 
i analiz, które pozwoI4 na ocenç aktualnego stanu ekosystemów 1enych i nie1enych Parku, a take 
poka2q dynamikç zmian zachodzacych w ich obrçbie na przestrzeni tat oraz wplyw prowadzonych 
zabiegow ochronnych. 

Przewidziane sa, tak2e dzialania z zakresu informacji i promocji Projektu m.in.: wydawnictwo - 
kalendarz na 2021 rok, seminarium, wizualizacje z wykorzystaniem pozyskanych danych telede-
tekcyjnych. 

I. Przedmiot zamówienia. 
1. Do obowia,zków Wykonawcy na1eeé bçdzie obsiuga prawna Proj ektu polegaja,ca w szczeg61noci na: 
- przygotowanie projektów umów oraz aneksów umów, 
- recenzja i weryfikacja projektów umów, porozumieñ, uzgodnien, 
- przygotowanie/weryfikowanie na wniosek Zamawiajcego projektów pism kierowanych do Instytucji 
Wdrazaj,cej, Instytucji Poredniczçej, Instytucji Zarz,dzajqçej, wykonawców, podmiotOw 
uczestrncza,cych w realizacji Projektu, 
- pomoc prawna przy przeprowadzaniu procedury przetargowej dia zamówieñ o wartoci poniej 30000 
Euro, 
- pomoc prawna przy przeprowadzaniu procedury przetargowej do zamówieñ o wartoci powyej 30000 
Euro, 
- sprawdzanie zgodnoci podejmowanych czynnoci Zamawiajcego z wytycznymi Instytucji 
Wdraajcej, 
- sporz,dzanie pisemnych opinii prawnych, analiz, ekspertyz, 
- pomoc w rozwiqzywaniu spraw spomych zwia,zanych z realizacjq Proj ektu oraz reprezentowanie 
Zamawiaj,cego (na podstawie odrçbnych pelnomocnictw) przed s44ami powszechnymi i innymi 
organami administracji pañstwowej w sprawach zwizanych z rea1izacj, Projektu; 
- udzielanie porad, konsultacji w sprawach zwia,zanych z rea1izacj4 Projektu, w siedzibie 
Zamawiajq,cego, telefonicznie tub poczt e-mai1ow, 
- innych czyimoci wedlug potrzeb Zamawiajqcego zwizanych z obsiuga prawn, w zakresie realizacji 
Projektu. 

2. Wykonawca zobowiq,zany jest gwiadczyd uslugi w siedzibie Zamawiaj,cego co najmniej 2 razy 
w miesiq,cu, po Co najmniej 3 godziny oraz zachowaó nastçpujq,ce terminy: 
Termin sporz,dzenia pisemnej opinii prawnej: do 5 dni roboczych. 
Termin sporzdzenia projektu umowy/pisma: do 3 dni roboczych. 
Termin wstawiennictwa na 4danie Zamawiajqçego - do 1 dzieñ roboczy. 

3. Wykonawca koszty dojazdu winien wticzyé w oferowan4, cenç. Zamawiajq,cy nie przewiduje zwrotu 
kosztów dojazdu, w tym dojazdu do siedziby sdów, organów administracji tub Krajowej Izby 
Odwolawczej. 

Projekt Nr p0/s. 02.04.00-00-0003/18 
Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarzqdzaniu zasobami przyrodniczymi 

Gorczañskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu I dynamiki chronionych ekosystemów" 



Fundusze UNIA EUROPEJSKA 
cz Europejskie 	 Rzepospolita 	 FUNDUSZ SPOJNO~CI 

tnfrastruktura I codowisko 	 Polska 
 

II. Termin realizacji zamówienia: 
Wykonawca bçdzie realizowal zadanie w okresie od momentu podpisania umowy (styczeñ 2019 r.) do 
31.12.2021 r. W ramach umowy Wykonawca zapewni pomoc prawnz, do dnia zakoñczenia realizacji 
Projektu, tj. do dnia zatwierdzenia wniosku o platnoé koñcowaprzez 1W (przez minimum 3 miesiqçe od 
p1atnoci ostatniej raty wynagrodzenia). 

III. Warunki udziatu w postçpowaniu 
Wykonawca musi spelniaé nastçpujqce warunki: 
Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osoba posiadajcq: 
- uprawnienia do wykonywania zawodu w charakterze radcy prawnego lub adwokata, a w przypadku 
prawników zagranicznych, tytul zawodowy, który uprawnia do wykonywania zawodu odpowiadajqçego 
zawodowi adwokata lub radcy prawnego w rozumieniu przepisów odpowiednio ustawy z dn. 6 lipca 
1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2115 z pó±n. zm.), ustawy z dn. 26 maja 1982 r. - 

prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. 2018 r. , poz. 1184 z pó±n. zm.), ustawy z dn. 5 lipca 2002 r. 
o gwiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 
2018, poz. 1874 z po±n. zm.) 
- Co najmniej 2 letnie dowiadczenie w gwiadczeniu pomocy prawnej, w tym posiada dowiadczenie 
w obsludze prawnej minimum dwóch projektów o wartoci co najmniej 200 tys. zi brutto, 
- znajomoé: prawo zamówieñ publicznych, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo ochrony 
rodowiska, prawo ochrony przyrody, wytyczne POIS 2014-2020. 

IV. Termin i forma platnoci 
1. Ze wzg1du na charakter projektu wynagrodzenie za obslugç prawnq, Proj ektu ma charakter 
ryczaltowy, jest niezmienne przez caly okres trwania umowy z Wykonawca Wynagrodzenie placone 
bçdzie w ratach, co 3 miesiace. 
2. Przedluenie okresu realizacji projektu the bçdzie skutkowalo wydlueniem finansowania, czyli 
powiçkszeniem wynagrodzenia za niniejszquslugç w ramach tego zamówienia. 

V. Miejsce i termin skiadania ofert 
Ofertç wraz z wymaganymi zahtcznikami na1ey z1oy6 w jçzyku poiskim zgodnie z zala (czonym 

wzorem oferty cenowej, stanowicej za1cznik nr 1 do niniejszego ogloszenia w nieprzekraczalnym 
terminie do 14 stycznia 2019 roku godz. 10.00. 
Dopuszcza sic nastcpujce formy dostarczenia oferty: 
- w formie pisemnej na adres: Gorczañski Park Narodowy, Porçba Wielka 590, 34-73 5 Niedwied. Na 
kopercie musi bye dopisek: Obsiuga prawna projektu ,,Wykorzystanie nowoczesnych technologii 
teledetekcyjnych w zarzdzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczanskiego Parku Narodowego oraz 
analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów" 
- drogq elektronicznq jako skan podpisanej oferty na adres e-mail Zamawiajqçego gpn(i)gorcepn.pI 
z tytulem: Obsiuga prawna projektu ,,Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w 
zarzqdzaniu zasobami przyrodniczymi GPN ...", przy czym naley niezwlocznie doslaC 
Zamawiajqçemu oryginal oferty w formic pisemnej. 

VI. Osoba upowaThiona do kontaktu z wykonawcami 
Osobq upowanionq, do udzielania dodatkowych wyjanieñ jest Pawel Czamota tel. (18) 33-17-207 w. 
46. 
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VII. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty 
1. Zamawiajacy uzna ofertç za spelniajca wymagania i przyjmie do szczególowego rozpatrzenia, jee1i 
oferta co do treci spelnia wymagania okre1one w niniejszym ogloszeniu i zostala zloona 
w okre1onym przez Zamawiajqcego terminie. 
2. Zloenie przez Wykonawcç oferty jest równoznaczne z owiadczeniem o posiadaniu niezbçdnej 
wiedzy i kwalifikacji do wykonania zadania. 
3. Ocena uprawnienia do wykonywania zawodu oraz dowiadczenia zostanie dokonana wg formuly: 
,,spelnia - the spelnia". 
4. Zamawiajcy wybierze najkorzystniejsza ofertç sporód ofert wa.znych, wykcznie na podstawie 
jedynego kryterium - najniszej ceny netto za cale zadanie. 

Kryteria oceny ofert: 
Cena (wartoó netto): 100 %. 

VIII. Inne postanowienia 
1. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do zdania od Wykonawcy pisemnych wyjanieñ dotyczcych 
zloonej oferty. Nie ziozenie wyja.nieñ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajqçego bçdzie 
skutkowalo odrzuceniem oferty. 
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odwolania postçpowania lub uniewanienia jego wyniku bez 
podawania przyczyn; Wykonawcy the przystuguje odszkodowanie z tytulu odwolania lub uniewanienia 
postçpowania. 
3. Pytania dotyczqce treci zapytania ofertowego mogq bye kierowane wylcznie droga., mailowa,, na adres 
gpn@gorcepn.pl . Zamawiaja,,cy nie bedzie udzielal odpowiedzi telefonicznych, a jedynie za pomoca, 
poczty elektronicznej wraz z rOwnoczesnym zamieszczeniem ich na stronie Zamawiajcego 
http://gorcepn.pllpage ,art,jd,245,kategorja,Przetargj i ogloszenia .html i w razie koniecznoci w bazie 
konkurencyjnoci. 

X. Informacja dotyczca ochrony danych osobowych 
Maj,c na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 I 2 Rozporza,dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwia,,zku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ,,RODO", 
poniej podajemy informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez Gorczañski Park Narodowy 
w Porebie Wielkiej, z siedziba, Porba Wielka 590, 34 - 735 Niedwied: 

> Administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest Gorczañski Park Narodowy z siedzib 
w Porçbie Wielkiej(zwana dalej: Park lub Zamawiaj4cy) z siedzibq Porçba Wielka 590, 34-735 
Niedwied: adres e-mail:gpn@gorcepn.pl  nr tel.:( 18)3317945, (18)3317207 

> We wszelkich sprawach dotycza,,cych przetwarzania danych osobowych przez Park mo±na kontaktowaC sic 
z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@gorcepn.pl  telefon: 
(18)33 17945 W-37 lub osobicie w siedzibie Parku. 

> Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w zwi,zku z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej 
,,ustawa Pzp't w celu zwia,zanym z postçpowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn; Obsiuga 
prawna Projektu Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarzqdzaniu 
zasobami przyrodniczymi Gorczañskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu I 
dynamiki chronionych ekosystemów prowadzonym w trybie zapytania cenowego. 

) Odbiorcami Pañstwa danych osobowych sa,, lub moga,, byC: 
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• Osoby lub podmioty, którym udostçpniona zostanie dokumentacja postçpowania w oparciu o art. 8 oraz 
art. 96 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 1 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostepie do informacji 
publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z pón. zin.); 

• Podmioty serwisujce urzdzenia Parku za porednictwem, których przetwarzane s, Pauistwa dane 
osobowe; 

• Podmioty dostarczajace i utrzymujce oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych 
osobowych Wykonawcow, osób reprezentujcych i pracowników Wykonawcy; 

• Podmioty gwiadcz4ce na rzecz Parku uslugi niezbçdne do ewentualnego wykonania zawieranej 
z Pañstwem umowy —jee1i zawarta z Pañstwem umowa wymaga ich udzialu, 

• Podmioty uprawnione do kontroli lub rozliczenia 
• Podmioty, którym przekazuje sic dokumentacjq dia celów niszczenia p0 zakoticzonym okresie 

przechowywania; 
Pani/Pana dane osobowe nie bqdq przekazywane do pañstw znajdujqcych sic poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym i nie bçdq, przekazywane do organizacji micdzynarodowych. 

> Pani/Pana dane osobowe bçd, przechowywane, zgodnie z art. 4 pkt 8 w zw. z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 5 lat od dnia zakoñczenia postçpowania o udzielenie zamówienia, a jeeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy. 

> PosiadaPani/Pan: 
• Prawo dostcpu do danych osobowych Pani/Pana dotycziçych (na podstawie art. 15 RODO); 
• Prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO)* ;  
• Prawo kdania (na podstawie art. 18 RODO) od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzezeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 
• Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzçdu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa w przypadku uznania, 2e przetwarzanie przez Park PanilPana danych osobowych narusza 
przepisy RODO. 

W celu wykonania praw wymienionych powyej naley skierowaó zdanie pod adres email: iodgorcepn.pI 
pisemnie na adres siedziby Parku lub osobicie w siedzibie Parku. Przed rea1izacj4, Patistwa uprawnieñ Park musi 
potwierdzié Pañstwa tosamoó w sposób indywidualnie dostosowany do danego dania. 

> Nie przystuguje Pani/Panu: 
• W zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniçcia danych osobowych; 
• Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
• Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy± podstawft 

prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c RODO. 
* Wyjanienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mote skutkowaó zmian4 wyniku postçpowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana,, postanowieñ umowy w zakresie niezgodnym z ustaw, Pzp oraz 
nie mote naruszaé integralnoci protokolu oraz jego za1cznik6w. 
** Wyjanienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze §rodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na wa±ne wzglçdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pañstwa czlonkowskiego. 

Obowia.zek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezporednio PaniPana dotyczcych jest wymogiem 
ustawowym okrelonym w przepisach ustawy Pzp, zwia,zanym z udzialem w postçpowaniu 0 udzielenie 
zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania okre1onych danych wynikaja, z ustawy Pzp. 
Park nie bçdzie stosowal wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

Za1czniki 
Zal. nr 1— Ofertacenowa(wzór) 	 DYREKTO R 

GORC7—A1TSKI PARK NAROD 
Z SIEDZIB4 W PORB1E WIELKIEJ 	 . 
Poreba Wielka 590,34-735 Niedwiedi 	€1 JITIZ. Janusz Tom 	CZ 

tel./fax (18) 3317207, (18) 3317945 
...................................................... N7372.2fl1299 ...................................................................................................... 
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