
Ogłoszenie o zamówieniu fakultatywne
Dostawy

Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadań A.1 oraz A.3 – Loggery GPS-GSM

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430525669

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Akademicka 13

1.4.2.) Miejscowość: Lublin

1.4.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.7.) Numer telefonu: 512 210 512

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.curylo@lto.org.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lto.org.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
organizacja pozarządowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00019863/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-03-18 19:14

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadań A.1 oraz A.3 – Loggery GPS-GSM

3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego
sprzętu do realizacji działań z zakresu ochrony czynnej w postaci 2 szt. loggerów GPS-GSM wraz z
transmisją danych z nadajników.Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu
Ochrony Dubelta – etap I”LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”,
współfinansowanego przezUnię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy
LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przezNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr
umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D).Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami
Regulaminu postępowań o udzielenie zamówieńw ramach Projektu.
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3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-03-26 15:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy
2014/24/UE - Okoliczność braku podstaw dowykluczenia z tego tytułu Wykonawca dokumentuje
oświadczeniemwłasnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania.2. Beneficjent udziela
zamówienia wykonawcy unikając jakiegokolwiek konfliktu interesów, rozumianego jako sytuacja,
w której bezstronna i obiektywna realizacja umowy o zamówienie przez Beneficjenta jest
zagrożona z powodów związanych z rodziną, życiem emocjonalnym, powinowactwem
politycznym lub narodowym, interesem gospodarczym lub jakimkolwiek innym wspólnym
interesem istniejącym między Beneficjentem a wykonawcą wyłonionym w ramach postępowania
o udzielenie zamówienia.Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu
powiązań kapitałowych lubosobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemnepowiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w jegoimieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniemi przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na: a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki
cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg
nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przezIZ w wytycznych programowych, c)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,prokurenta, pełnomocnika, d)
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia wlinii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Okoliczność braku podstaw dowykluczenia z tytułu
powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniemwłasnym
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego przez
zamawiającego niezobowiązanego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady
udzielania zamówienia oraz szczegółowa treść zapytania i załączniki do niego umieszczone są
na stronie internetowej zamawiającego: http://lto.org.pl/index.php?id=147 oraz
https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html
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